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Aan de Raad,

Eerder dit jaar bent u al geïnformeerd over financiële situatie van jeugdzorgaanbieder Juzt. In ons 
laatste bericht hebben wij u aangegeven te wachten op een overname aanbod. In de afgelopen ca. 6 
maanden is in nauw overleg met diverse overnamekandidaten en gemeenten in West-Brabant West 
(WBW, 9 gemeenten) en West-Brabant Oost (WBO, 7 gemeenten) én het ministerie van VWS hard 
gewerkt om diverse scenario's op te stellen en door te lichten op hun levensvatbaarheid. Voorstellen 
zijn zowel zorginhoudelijk als juridisch als financieel bestudeerd.

Crossroads en Businesscase luzt
Wij hebben twee scenario's ontvangen over de toekomst van Juzt. Crossroads heeft een overname 
voorstel neergelegd. En Juzt heeft zelf nog een voorstel tot herstructurering aangeboden. Wij 
hebben ons gebogen over de voorgelegde scenario's op bovenstaande punten. Beide voorstellen 
hebben de toets niet doorstaan.. Hiermee is een groot risico ontstaan voor een faillissement van 
Juzt.

Scenario herstructurering luzt-WBO met uitfasering cliënten WBW 
Op het laatste moment is er een alternatief scenario toegevoegd. Dit betreft het scenario 
herstructurering Juzt-WBO met uitfasering van de cliënten uit WBW. Op basis van het scenario heeft 
er afgelopen maandag (14 oktober 2019) nog een overleg plaatsgevonden met het ministerie en de 
beide jeugdzorgregio's. Dit overleg heeft geleid tot afspraken waarbij Juzt inde toekomst geen 
onderdeel meer uitmaakt van het stelsel van WBW, enkel als jeugdzorgaanbieder in WBO verder 
gaat. WBO gaat met Juzt aan de slag om de organisatie te herstructureren zodat deze passend is 
binnen hun zorglandschap. Wij hebben besloten in te stemmen met het voorstel zoals deze op 15 
oktober aan ons is voorgelegd door de gemeente Breda.

Liquiditeitsteun door het ministerie van VWS
Het ministerie van VWS is bereid, na akkoord van de colleges binnen WBW/WBO, per direct 
(concreet vanaf donderdag 17 oktober 2019) C 3 miljoen liquiditeitssteun beschikbaar te stellen aan 
Juzt t.b.v. zorgcontinuïteit.
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Het voorstel van herstructurering Juzt- WBO is ook getoetst aan de drie onderdelen waar alle 
scenario's op getoetst zijn.

Zorgcontinuïteit
In het kader van de continuïteit van zorg, biedt het genoemde scenario een beter perspectief dan in 
het geval er faillissement optreedt bij Juzt. Het belangrijkste uitgangspunt is steeds geweest dat de 
zorg, die jeugd en ouders ontvangen, wordt voortgezet. In overleg met ouders en jeugdigen kan 
worden gekozen voor alternatieve aanbieders uit het huidige zorglandschap in WBW, we hebben 
alternatieve aanbieders op cliëntniveau goed in beeld.

De gemeente Steenbergen heeft op dit moment 34 jeugdigen in zorg bij Juzt. Hiervan gaat het om 26 
jeugdigen die gebruik maken van de pleegzorgondersteuning via Juzt.
Alle cliënten in de gemeente Steenbergen zullen in de komende periode persoonlijk benaderd 
worden om maatwerkafspraken met hen te maken, waarbij onderstaande afspraken worden 
gehanteerd over de uitfasering:
a. Voor uitfasering van WBW-cliënten die nu gebruik maken van pleegzorg wordt de datum 1-1-2021 
afgesproken;
b Voor uitfasering van WBW-cliënten die nu gebruik maken van laagcomplexe zorg wordt in overleg 
met ouders het moment van uitfasering afgestemd. Uitgangspunt is om cliënten de arrangementen 
laagcomplex af te laten ronden.
c. Voor uitfasering van WBW-cliënten die nu gebruik maken van hoogcomplexe zorg wordt in overleg 
met ouders het moment van uitfasering afgestemd.

Er worden met ingang van 23 oktober 2019 geen nieuwe arrangementen en cliënten uit WBW meer 
geïndiceerd en verwezen naar Juzt met uitzondering van de time-out voorziening (crisiszorg), tenzij 
de gemeente in bijzondere gevallen anders beslist in het belang van de cliënt.

Voor kwaliteitsborging geeft VWS de Inspectie Gezondheidszorgjeugd (IGJ) opdracht de huidige 
monitoring van de kwaliteit van zorg binnen Juzt voort te zetten.

Financiële bijdrage
De gemeenten binnen WBW dragen C 3,25 mln bij aan de uitvoering van het plan ten behoeve van 
borging zorgcontinuïteit. Deze bijdrage wordt gedaan aan de gemeente Breda. Voor de gemeente 
Steenbergen betekent dit een bijdrage van C 239.177. Deze eenmalige bijdrage wordt verantwoord 
binnen het sociaal domein en betrokken bij het opstellen van de jaarstukken 2019. Bij de 
Tussenrapportage 2019 wordt een positief jaarresultaat verwacht van C 1.738.000. Dat resultaat is 
voldoende om de te betalen bijdrage te dekken.

De gemeenten WBO en VWS staan garant voor alle extra kosten behorende bij de uitvoering van het 
plan Juzt-WBO, uitgaande dat de hiervoor genoemde afspraken door WBW worden nagekomen.

Juridisch
Bij het geven van financiële steun loopt de gemeente het risico dat dit gezien wordt als staatssteun.
Er blijken interpretatieverschillen te bestaan bij de toepassing van het begrip staatssteun. 
Afgesproken is dat VWS de gemeenten in WBW en WBO steunt bij de gemaakte afweging, indien 
verantwoording hierover gevraagd wordt. De reden dat we dit uitlegbaar achten is vanwege het 
belang van continuïteit van zorg.
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Vervolgstappen
In de komende weken wordt het voorstel herstructureringjuzt en de afspraken met het ministerie 
nog verder uitgewerkt en bekrachtigd door de gemeenten in de regio's WBo en WBW. Afhankelijk 
van de besluitvorming bij alle gemeenten zal daarna het besluit definitief zijn. Op dat moment zullen 
alle betrokkenen; cliënten, personeel van Juzt en de gemeenteraden worden geïnformeerd over de 
keuzes en het vervolgproces.

Door in te stemmen met bovenstaand scenario zijn wij van mening dat wij onze cliënten op een zo 
goed mogelijke manier kunnen helpen in een zeer vervelende en onzekere situatie. Wij zullen ons 
uiterste best doen om de cliënten de juiste zorg te geven en hen te ondersteunen waar mogelijk.

De besluitvorming is tot stand gekomen onder grote tijdsdruk. Op basis van de beschikbare 
gegevens zijn alle scenario's zo zorgvuldig mogelijk bekeken en beoordeeld. U kunt zich voorstellen 
dat het dossier daarmee nog "in beweging" is en dat er zich feiten kunnen voordoen die niet waren 
voorzien. Zodra dit aan de orde is zullen wij u informeren.

van
de burgemeester,

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders 
de secretaris,

....

M.J.P..deJongh, RA
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