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Onderwerp 
Ontwikkelingen Juzt

Steenbergen; 4 juni 2019

Aan de Raad,

Op 14 mei jl. hebben wij u geïnformeerd over de situatie bij Juzt. We meldden u toen dat gemeenten 
in West-Brabant gezamenlijk een geldlening van C 2,6 miljoen hebben verstrekt aan Juzt. Dit was 
nodig om zorgcontinuïteit aan jeugdigen en ouders te waarborgen en om tijd te creëren om 
scenario's voor de toekomst van Juzt te onderzoeken. Het scenario van gecontroleerde 
zorgoverdracht is nog steeds voorkeursscenario.

Afgelopen weken is door de West-Brabantse gemeenten en Juzt gewerkt aan een concept plan voor 
de gecontroleerde zorgoverdracht vanuit Juzt. Dat plan is zorginhoudelijk ingestoken en ook 
financieel onderbouwd. Het plan is mede op verzoek van de Jeugdautoriteit en het ministerie van 
Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) opgesteld. Het ministerie is vanuit zijn toezichthoudende 
rol nauw betrokken bij dit proces.
Het plan biedt zicht op het realiseren van de drie doelen die centraal staan en worden gedeeld door 
de Jeugdautoriteit en het ministerie:

Continuïteit van zorg voor kinderen, jeugdigen en ouders;
Behoud van kennis en expertise in de regio;
Optimalisering van het zorglandschap.

Op 29 mei jl. is dit concept plan gezamenlijk besproken door de vertegenwoordiging van 
wethouders van de regio West-Brabant West en West-Brabant Oost, de Jeugdautoriteit, Juzt en het 
ministerie van VWS. Alle aanwezigen vinden dat het concept plan een goede basis vormt voor 
uitwerking van het scenario van gecontroleerde zorgoverdracht en dat het een reële kans biedt op 
het realiseren van bovenstaande doelen.

In het plan wordt het ministerie ondersteuning gevraagd om, aanvullend op de 
verantwoordelijkheid van gemeenten en Juzt, dit scenario mogelijk te maken. Het ministerie heeft 
toegezegd dit verzoek serieus en welwillend te onderzoeken en uiterlijk medio juni uitsluitsel te 
geven. De komende dagen en weken zijn alle inspanningen gericht op de verdere uitwerking van het 
concept plan en worden voorbereidingen getroffen voor de daadwerkelijke uitvoering ervan.

Onze verwachting is het dat we u eind juni opnieuw kunnen infomeren over de voortgang van dit 
scenario.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, Z
burgemeester en wethouders van Sťeenbergi 
de loco-secretaris, de burgemee

rs. H.C. de Korte, MCM
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