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Aan de Raad,

Op 1 april is de jeugdzorgaanbieder Juzt gestopt te bestaan In navolging van de gemeenten in West- 
Brabant West (WBW) hebben ook de gemeenten in West-Brabant Oost (WBO) eind 
november 2019 besloten dat Juzt in zijn huidige vorm niet langer levensvatbaar is.
Beide regio's hebben samen met Juzt zorg gedragen voor een goede overgang voor cliënten naar 
een nieuwe zorgaanbieder. WBW heeft zich daarbij gericht op het zoeken van een passende plaats 
voor cliënten bij de andere aanbieders in ons zorglandschap (met uitzondering van jeugdigen in 
pleegzorg en gezinshuizen). WBO heeft zich gericht op de overname van onderdelen van Juzt door 
andere aanbieders bij gebrek aan alternatieven in hun zorglandschap.

Vanuit WBW is bij het zoeken naar een passende plaats voor de cliënten van Juzt steeds het belang 
van de cliënt en ouders vooropgesteld. Alle stappen zijn besproken met ouders en de jeugdige zelf 
door de jeugdprofessional of gezinsvoogd. Daarbij werden zij ondersteund door het Expertteam, 
een team van gedragswetenschappers die de trajecten nauwgezet hebben gevolgd en daarover 
geadviseerd. Hierover is in meerdere gesprekken verantwoording afgelegd aan de Inspectie 
Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ).

Per 1 april zijn alle onderdelen van Juzt inclusief begeleidend personeel overgenomen door andere 
aanbieders. De 24-uurs zorg is overgenomen door Sterk Huis, GGz Breburg en SIVZ. Pleegzorg en de 
gezinshuizen zijn overgenomen door Vigere Pleegzorg en Gezinshuiszorg, de Stichting 
Vrouwenopvang en Safegroup is onder eenheid van bestuur en toezicht gebracht met die van SMO 
Breda en Veilig Thuis West-Brabant en de medisch kinderdagverblijven zijn overgenomen door 
Jonge Kind Centrum (net als Zorgbureau de Puzzel onderdeel van Zeesterren Beheer). Daarnaast 
hebben deze partijen ook ambulante onderdelen overgenomen. De gesloten jeugdzorg 
voorzieningen van Juzt zijn al in 2019 gestopt. De andere gesloten jeugdzorg voorzieningen in 
Landsdeel Zuid vangen dit op. De jeugdigen van WBW met een machtiging gesloten plaatsing gaan 
nu voornamelijk naar Almata in Ossendrecht.

Cliënten
Uitgangspunt was voor alle hoogcomplex cliënten om een passende plaats te vinden binnen ons 
huidige zorglandschap. Tot half maart was nog onzeker welke voorzieningen van Juzt overgenomen 
zouden worden en onder welke condities. Van de 56 hoogcomplex cliënten van WBW hebben er 
47 cliënten een nieuwe passende plaats gekregen.

www.gemeente-steenbergen.nl



BM2001533

Twee weken geleden is voor 9 (verblijfs)cliënten besloten dat zij overgedragen kunnen worden naar 
Sterk Huis en hun traject af kunnen maken op hun huidige plek. Bij 3 cliënten is dit van 
belang omwille van hun persoonlijke situatie en 2 cliënten worden binnen enkele maanden 18 jaar 
en gaan over naar de gemeente Breda (Wmo).
Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid voor 4 voogdijcliënten op korte termijn overgedragen aan 
de gemeente Breda vanwege het woonplaatsbeginsel. Deze 9 cliënten zijn zorgvuldig overgedragen 
naar Sterk Huis.

Van de 200 laagcomplex cliënten van WBW zijn er 186 cliënten die hun traject hebben afgerond of 
zijn overgestapt naar een andere aanbieder. Bij 14 cliënten is besloten dat het belang dat zij hun 
traject af kunnen maken groot is. Zij zijn overgedragen naar de nieuwe aanbieder voor het 
voorzetten van hun traject.

Alle jeugdigen die in een pleeggezin of gezinshuis verblijven, kunnen hier blijven wonen.

Financiën
Naast de gecontroleerde zorgoverdracht hebben VWS, WBO en WBW ook financiële bestuurlijke 
afspraken gemaakt. Zoals al eerder is toegelicht stelt WBW C 3,25 miljoen directe financiering ter 
beschikking aan WBO voor het plan dat Juzt. De eerste betaling aan WBO is geschied per 15 
december 2019. Van de tweede betaling is een eerste tranche betaald eind maart 2020. Het 
resterende deel wordt betaald nadat alle onderliggende afspraken zijn nagekomen en mogelijk 
openstaande vorderingen zijn verrekend. WBW is gevrijwaard van verdere bijdragen gerelateerd aan 
de Business Case gecontroleerde zorgoverdracht Juzt.

Monitoring
Buiten de afronding van een deel van de administratieve zaken is de uitfasering hiermee afgerond. 
We blijven de komende periode monitoren of alle benodigde zorg beschikbaar is binnen ons 
zorglandschap na alle verschuivingen. Wij hebben hierover contact met onze cliënten. Ook nu ten 
tijde van de Coronacrisis hebben wij juist intensief contact met al onze cliënten om te monitoren 
hoe het met hen gaat en of extra ondersteuning wenselijk is.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zal ons na 1 april en op een later moment dit 
jaar opnieuw bevragen over de voortgang van hun traject. Over de resultaten van de monitoring van 
de cliënten en het zorglandschap zal ik uw gemeenteraad te zijner tijd nader informeren. Deze 
afspraken zijn in een eerder stadium gemaakt. In hoeverre deze nagekomen worden nu in verband 
met de Corona crisis is ons nu nog niet duidelijk.

Hoogachtend, \
burgemeester en wethouders van Steenbergejrt, 
de loco-secretaris,^^--^' dë burgemeester,

rs. H.C. de Korte MCM
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