
  

Aan: 

- Gemeenteraden West-Brabant 

In kopie aan:  

- Raad van bestuur Juzt 

- Raad van toezicht Juzt. 

- Colleges van B&W West-Brabant. 

 

 

datum 18 oktober 2019 

betreft Zorgen over proces van gemeentelijke besluitvorming aangaande Juzt 

kenmerk 191018crnh 

 

   

 

 

 

 

 

 

T 076-5256444 

E clientenraad@juzt.nl 

I www.juzt.nl 

 

Geachte leden van de gemeenteraden in West-Brabant,  

 

Zoals u weet ligt er binnenkort een belangrijke taak op u te wachten. U mag gaan debatteren en 

beslissen over het voorgenomen besluit dat uw college heeft genomen aangaande de 

gecontroleerde zorgoverdracht van Juzt in uw regio. 

 

Laat het duidelijk zijn dat zowel de cliënten als de medewerkers van Juzt nu toe zijn aan 

duidelijkheid. Al sinds april 2019 zijn we als cliëntenraad een speelbal geweest in het spel dat 

gemeenten, VWS en Juzt met elkaar hebben moeten spelen om uiteindelijk tot het voorgenomen 

besluit van de colleges te komen. De gemandateerde wethouders uit Breda, Oosterhout, 

Roosendaal en Bergen op Zoom zijn al een aantal keer op de vingers getikt door VWS dat de 

besluitvorming erg traag was. Meerdere keren is de besluitvorming ook uitgesteld geweest, wat tot 

veel frustratie heeft geleid bij medewerkers. Als zij immers niet weten wat er speelt, hoe kunnen zij 

cliënten, vrouwen van de vrouwenopvang en (pleeg)ouders dan goed op de hoogte brengen? 

 

Woensdag 16 oktober 2019 hebben wij te horen gekregen dat er een voorgenomen besluit is 

gemaakt door de colleges, maar dat zij de besluitvorming uiteindelijk in uw handen hebben gelegd. 

Wij willen er dan ook sterk op aandringen bij u om tot een goed overwogen besluit te komen en niet 

automatisch het besluit van de colleges over te nemen. In de bijlage vindt u de brief die wij als 

cliëntenraad hebben gestuurd naar de colleges in West-Brabant om onze mening te geven over de 

opties die op dat moment voorlagen. 

 

Wees kritisch, bedenk dat u het over kwetsbare jongeren heeft en niet cijfertjes in een spreadsheet. 

Het is nu eenmaal sinds 1 januari 2015 uw verantwoordelijkheid om goed voor deze jongeren te 

zorgen. U bent leidend in het creëren van beleid en niet de jeugdzorgorganisaties. 

 

Vanwege het voornemen van de colleges om de komende vergaderingen over het voorgenomen 

besluit besloten te laten plaatsvinden, kunnen we u helaas niet via de normale inspraakroute te 

woord staan.  



 

 

Daarom ontvangt u binnenkort van ons ook een vertrouwelijke brief aangaande de inhoud van het 

voorgenomen besluit en onze vragen, zorgen en reactie daarop via uw college/wethouder Jeugd. 

 

Wij wensen u veel wijsheid toe in uw beslissing. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de cliëntenraad van Juzt 

Björn Rommens, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Brief cliëntenraad aan colleges van B&W in West-Brabant d.d. 3 oktober 2019 

 


