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Onderwerp
ontwikkelingen Jeugdbescherming Brabant

Steenbergen; 30 april 2019

Aan de Raad,
Met deze raadsmededeling informeren wij u graag over de gesprekken die wij op dit moment
voeren met Jeugdbescherming Brabant QBB) over de tarieven jeugdbescherming 2019.
Samen met de regio WBO (West Brabant Oost) heeft onze regio een gezamenlijk contract met JBB
voor de periode 2018 en 2019. JBB heeft aangegeven dat de hierin overeengekomen tarieven niet
kostendekkend zijn. Zij wensen dan ook een tariefsaanpassing per 2019. Voor de járen 2020 e.v. zal
voor de gecertificeerde instellingen dit jaar een nieuw inkooptraject opgestart worden.
Voorstel tot aanpassing tarieven.

Gelet op onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en continuïteit van zorg, heeft overleg
plaatsgevonden tussen de wethouders jeugdzorg van de regio 's WBW, WBO en JBB. Ook de
voorzitter van de raad van toezicht van JBB is bij deze gesprekken betrokken. Aansluitend op dit
overleg is JBB een voorstel voorgelegd om de tarieven voor 2019 te verhogen met 3,3407o zijnde de
overheidsbijdrage voor de arbeidskostenontwikkeling (OVA). Dit aanbod is onlangs door JBB
afgewezen.
Voorleggen aan jeugdautoriteit.

Zowel JBB als de regio's WBO en WBW leggen een en ander nu voor aan de jeugdautoriteit. Als
aanbieders (waaronder jeugdbescherming en jeugdreclassering) en gemeenten er onderling niet
uitkomen kan dit voorgelegd worden aan de jeugdautoriteit, die hiervoor door de rijksoverheid
ingesteld is. De jeugdautoriteit kan een bemiddelende rol oppakken rondom inkoopvraagstukken.
Kwaliteit en continuïteit van zorg

Voor de gemeenten van de regio West Brabant West (WBW) is in de gesprekken die wij voeren met
JBB en de jeugdautoriteit de kwaliteit en continuïteit van zorg steeds het uitgangspunt, zodat de zorg
voor de veelal kwetsbare kinderen in zorg bij jeugdbescherming en jeugdreclassering niet in gevaar
komt. Aansluitend hierop hechten wij dan ook waarde aan een constructieve samenwerking met
JBB.
Zwartboek

Wij hebben u de afgelopen maanden meerdere malen geïnformeerd over de brieven en het
zwartboek zoals wij die van de Stichting Herken Ouderverstoting (HOVS) hebben ontvangen over het
functioneren van JBB.
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Op 29 januari 2019 hebben wij u geïnformeerd over het onderzoek en de conclusie van de inspectie
gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie gaf aan geen bevindingen te hebben die duiden op
stelselmatige of structurele tekortkomingen in de kwaliteit van zorg. Wel zijn er aandachtspunten,
die overigens niet specifiek zijn voor JBB maar landelijk aandacht vragen.
Naast de gesprekken over tarieven, zijn en blijven de kwaliteit van zorg en de leerpunten die de
inspectie gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft benoemd vaste agendapunten tijdens deze
gesprekken.
Tot slot

Wij menen er goed aan te doen u over deze ontwikkelingen op de hoogte te stellen en zullen u bij
nieuwe ontwikkelingen nader informeren.
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