
 
Technische vragen betreffende Jeugdzorg ingediend door de heer Van der Spelt (D66).  

 
Onlangs heeft u de Gemeenteraad geïnformeerd over het feit dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 
niet langer gecertificeerd is. Daarbij stelt u dat er voor de bestaande cliënten niets verandert. Dit valt 
o.i. niet te rijmen met de oorzaak die in uw brief wordt gemeld. Naar nu blijkt heeft de uitstroom van 
gekwalificeerde medewerkers het Bureau Jeugdzorg flink getroffen. Dossiers zijn overgedragen naar 
onvoldoende gekwalificeerde medewerkers van het Bureau.   
Inmiddels begint ook een klachtenstroom  op gang te komen over BJZ. Niet alles is verifieerbaar, 
maar er is wel een beeld ontstaan over de situatie bij BJZ. Het beeld laat zich samenvatten in een 
zeer gebrekkige communicatie richting cliënten en een stuurloze organisatie. Het lijkt er dus op dat 
de certificering aldaar terecht niet is afgegeven. Ook ontstaat zo twijfel of de situatie op 1 april 
aanstaande weer op orde is. 
 
VRAGEN 
 
De D66 fractie heeft daarom de volgende vragen: 

1. Was het College op de hoogte van het risico dat de benodigde certificering zou uitblijven?  
2. Wat zijn de gevolgen voor het contract met BJZ indien de benodigde certificering op 1 april 

niet wordt verkregen door BJZ Noord-Brabant? 
3. Op welke manier gaat u de ontwikkelingen rond de certificering van BJZ volgen zodat u kunt 

anticiperen, mocht het benodigde certificaat niet binnen de gestelde termijn door BJZ 
worden verkregen? 

4. Is het een juiste constatering dat BJZ nu opereert als onderaannemer van de William 
Schrikker Groep? Zo ja, wat betekent dit voor het contract met BJZ? 

5. Hoe oefent u als College in deze situatie uw regierol uit om verbetering in de ontstane 
situatie te bereiken?  

6. Hoe liggen de verantwoordelijkheden tussen u als College, de WSG en BJZ in de huidige 
situatie? 

 
Voor bestaande cliënten is een wazige situatie ontstaan, mede vanwege de slechte communicatie 
vanuit Bureau Jeugdzorg. Uit de klachten blijkt dat er nogal wat zaken gebeuren zonder consultatie 
van alle betrokken partijen. Dit leidt tot irritatie, frustratie en ergernis bij ouders, vooral als de 
verantwoordelijke persoon bij BJZ niet of nauwelijks bereikbaar is. Het is voor de burger dus nu niet 
duidelijk waar zij heen moeten met hun opmerkingen of klachten. 
 
Daaraan gekoppeld heeft de D66 fractie de volgende vragen. 
 

1. Wie bewaakt de kwaliteit van het nu (ongecertificeerde) personeel van BJZ? 
2. Is de William Schrikker Groep aanspreekbaar voor de kwaliteit van opereren van BJZ? 
3. Waar moeten burgers zich melden als er klachten zijn over het functioneren van 

(medewerkers van) BJZ? 
4. Kunnen burgers zich bij de gemeente melden met hun klachten? 
5. Is de WMO-raad ook geïnformeerd over de situatie rondom de certificering BJZ? Zo ja, wat is 

hun mening hierover? 
 
Indien u een kort antwoord kan geven om de kou enigszins uit de lucht te halen graag maar de D66 
fractie verzoekt wel om schriftelijke beantwoording. 
 
 


