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Naar aanleiding van de vragen van de fractie van D66 omtrent de certificering van Bureau Jeugdzorg Noord Brabant
(BJZ NB), informeer ik u in het algemeen over het volgende:
Het college heeft ook met verbazing kennis genomen van het uitblijven van de certificering van Bureau Jeugdzorg Noord
Brabant. Bij het college zijn geen signalen c.q. klachten bekend dat het uitblijven van de certificering gevolgen heeft voor
cliënten dan wel dat het onduidelijkheid voor hen oplevert.
Op 17 december 2014 is door de toenmalig directeur van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, mevrouw van Breugel,
medegedeeld dat het uiterst onzeker zou zijn of de certificering nog voor 1 januari 2015 rond zou komen. Op maandag
22 december 2014 is definitief duidelijk gemaakt dat BJZ NB niet in aanmerking komt voor een certificering per 1-1-2015.
Er is direct geacteerd door het vinden van een oplossing in de constructie met de William Schrikker Groep. Sinds dit
voorjaar bestaat een provinciale stuurgroep BJZ NB waarin bestuurders uit de vijf regio’s zitting nemen en de
gedeputeerde van de provincie mevrouw van Haaften. Namens onze regio heeft de wethouder van Bergen op Zoom, de
heer van der Weegen, hierin zitting. Deze stuurgroep is op dinsdag 23 december 2014 bij elkaar gekomen om het
gesprek over de ontstane situatie met mevrouw van Breugel aan te gaan, daarnaast werden de afspraken omtrent de
communicatie hierover afgestemd.
Voorlopig zullen nieuwe cliënten door de rechtbank toegewezen worden aan de William Schrikker Groep (WSG). Dit is
een landelijk gecertificeerde instelling waar wij reeds een contract mee hadden. De werkzaamheden worden uitgevoerd
door medewerkers van BJZ onder de ‘vlag’ van de WSG. Het is de verantwoordelijkheid van BJZ NB en de WSG om
cliënten op de juiste wijze te informeren en te woord te staan alsmede conform hun klachtenregeling eventuele klachten
af te handelen.
Door afspraken die gemaakt zijn met de rechtbank van Breda kunnen huidige cliënten de behandeling bij BJZ
voortzetten.
BJZ zal volgens contractafspraken maandelijks een monitor opleveren.
Het is de taak van BJZ NB om zorg te dragen voor de noodzakelijke certificering. BJZ heeft een projectleider aangesteld
om een plan van aanpak te maken om alsnog aan de benodigde vereisten te kunnen voldoen voor certificering op 1 april
2015. Vooralsnog gaat het college ervan uit dat BJZ NB als gecertificeerde instelling gaat functioneren en zij in staat zijn
om hun wettelijke taak uit te voeren en hun contractuele verplichtingen na komen. Zowel de stuurgroep als de ambtelijke
regiegroep houdt nauw contact met BJZ over de voortgang op dit onderwerp.
Vanaf 1 januari is de gemeente bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor jeugdzorg. De regierol ligt vanaf nu formeel
bij de gemeente. Wij geven invulling aan deze regierol via de contractafspraken met BJZ. Wij zullen dan ook actief sturen
op uitvoering van de contractafspraken door BJZ.
De afspraken met BJZ en WSG zijn budgetneutraal gemaakt. Gemeenten hebben een contract met BJZ NB en met de
WSG. De werkzaamheden die voor BJZ onder de vlag van WSG plaatsvinden, worden uitgevoerd door medewerkers
van BJZ. Er zijn geen meerkosten mee gemoeid.
Ik kan u verder melden dat de WMO-raad vooralsnog niet over de recent ontstane situatie is geïnformeerd.

