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Steenbergen, 23 februari 2015 

Geachte heer/mevrouw, 

In navolging op de door mij, in het oordeelsvormende overleg van 9 februari 2015, 
gedane toezegging, zend ik u hierbij een tweetal brieven van de wethouder van der 
Weegen, van de gemeente Bergen op Zoom, aan zijn gemeenteraad inzake het 
uitblijven van de certificering van Bureau Jeugdzorg Brabant. Daarnaast zend ik u 
hierbij voor de volledigheid de eerder door mij aan u verzonden informatie inzake deze 
certificering. 
Zoals u uit de verschillende brieven op kunt maken, komt de door mij aan u verstrekte 
informatie overeen met de informatie zoals die door de heer van der Weegen aan zijn 
gemeenteraad is verstrekt. 
Momenteel wordt door BJZ hard gewerkt aan het alsnog behalen van de certificering 
en heb ik alle vertrouwen in dat deze ook daadwerkelijk wordt behaald. Vanuit de 
stuurgroep wordt het traject nauwgezet gevolgd en worden de wethouders van de 
gemeenten in Brabant tijdig geïnformeerd over de stand van zaken. Indien daar 
aanleiding toe is, zal ik u uiteraard tijdig op de hoogte brengen over de vorderingen 
en/of andere ontwikkelingen. 

In het overleg heeft u specifiek de aandacht gevraagd voor de eventuele gevolgen 
voor de cliënten die door het uitblijven van de certificering tijdelijk bij de William 
Schrikker Groep (WSG) zijn ondergebracht en het waarborgen van zo min mogelijk 
wisselingen van contactpersonen. Omdat de belangen van de cliënten voor mij, net 
zoals als voor u, een hoge prioriteit hebben, maak ik hierbij van de gelegenheid 
gebruik om u daar nog in het bijzonder over te informeren. 
Het mag duidelijk zijn dat de belangen van cliënten voorop staan en dat het uitblijven 
van de certificering geen negatieve gevolgen mag hebben voor de cliënten. In de 
uitvoering van de wettelijke taken van de WSG draagt de WSG er zorg voor dat de 
contactpersonen zoveel als mogelijk dezelfde personen zijn. Hierbij heeft de WSG er 
voor gekozen om cliënten die na 1 januari 2015 aan de WSG zijn opgedragen, maar in 
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de normale situatie onder BJZ zouden hebben gevallen, toe te delen aan de 
medewerkers die vanuit BJZ bij de WSG zijn gedetacheerd. Deze toedeling maakt het 
mogelijk dat bij verwachte certificering van BJZ per 1 april 2015 de cliënten bij de 
overdracht dezelfde contactpersoon kunnen behouden. De medewerkers van BJZ 
werken gedurende hun detachering onder de verantwoordelijkheid van de WSG. 
Bij de eventuele overdracht van de wettelijke taken van de WSG naar BJZ geldt dat 
deze overdracht, conform de aan de jeugdbescherming verbonden wetgeving, 
plaatsvindt na toetsing door een Kinderrechter. 
Door de wijze waarop de WSG omgaat met de toedeling van de cliënten en het feit dat 
een overdracht van de wettelijke taken via de Kinderrechter dient te lopen, maakt dat 
ik van mening ben dat de belangen van de cliënten voldoende zijn gewaarborgd. 

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
De Wethouder van Steenbergen, 

C.J.M. van Geel 
Wethouder 
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