
gemeente Steenbergen

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIlttllIlllllllllllllll
RD2200068

RAADSMEDEDELING

Ontwikkelingen Jeugdbescherming Brabant (JBB)

Steenbergen; 29 maart 2022

Aan de Raad,

U bent in december 2021 door een raadsmededeling (RD2100296) geïnformeerd over de 
ontwikkelingen rondom de Gecertificeerde Instellingen (Gľs) en in het bijzonder 
Jeugdbescherming Brabant (JBB), waaronder de doorkijk van de opgave JBB voor de langere 
termijn. Gecertificeerde Instellingen hebben als wettelijke taak om jeugdbeschermings- en 
jeugdreclasseringsmaatregelen uit te voeren. In deze raadsmededeling brengen wij u op de 
hoogte van de huidige stand van zaken.

Bestuurlijke opdracht aan JBB
Eind vorig jaar is in overleg tussen de regiowethouders en de Raad van Bestuur van JBB 
gesproken over het formuleren van een bestuurlijke opdracht aan JBB. De bedoeling van deze 
bestuurlijke opdracht is het zorgen voor een levensvatbare organisatie die goede kwaliteit levert 
en klaar is voor de toekomst. Vorig jaar is vooral ingezet om de problemen bij de Gľs en JBB in 
het bijzonder, voor de korte en langere termijn het hoofd te bieden.

Waarom een bestuurlijke opdracht aan JBB?
De ingezette acties van vorig jaar zijn nog niet voldoende voor JBB om te zorgen voor een 
toekomstbestendige en ook op lange termijn levensvatbare organisatie. Vooral op het personele 
vlak zijn nog zorgen, er is structureel te weinig personeel en het ziekteverzuim is hoog. Het is dus 
zaak om structureel te zorgen voor voldoende personeel en het aanpakken van het hoge 
ziekteverzuim. De bestuursopdracht draait dan ook vooral om het verstevigen van de 
arbeidsmarktaanpak, ondersteuning van de jeugdbeschermers om zo de vitaliteit van de 
medewerkers te verhogen. Ook worden in deze bestuurlijke opdracht aan JBB alle eerder 
ingezette acties en afspraken ingebed, als één totaalpakket.

Bijdrage aan JBB voor noodzakelijke investering in personeel en uitvoering van de bestuurlijke 
opdracht.
De diensten die JBB verricht voor jeugdbescherming en -reclassering zijn voor de uitoefening van 
de wettelijke taken van de gemeente onmisbaar. In de Brabantse gemeenten is deze benoemd 
als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Gemeenten en JBB hebben overlegd wat 
nodig is om te komen tot een invulling van de bestuurlijke opdracht en welke middelen hiervoor 
noodzakelijk zijn: Om de omslag te kunnen maken naar een toekomstbestendige kwalitatieve 
organisatie is het nodig te investeren in personeel. De eerder toegekende ruimere tarieven, 
bijdragen aan de huisvestingskosten en transformatiekosten waren vooral bedoeld om de 
huidige financiën zo veel mogelijk op orde te brengen maar bieden JBB nog niet voldoende 
ruimte om deze investering te kunnen doen.
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Met het verstrekken van een financiële bijdrage aan JBB ter uitvoering van de bestuursopdracht, 
het plan van aanpak Brabantse Jeugdbeschermingsregio’s en het voorstel voor de 
verbeteragenda nemen we als gemeenten en Gl samen een set aan maatregelen die bijdragen 
aan tijdig een vaste jeugdbeschermer, een gedragen koers en tijdig passende hulp. De financiële 
details zijn niet openbaar en worden op een later moment bekend gemaakt. Bovendien kijken 
gemeenten kritisch in de eigen keuken hoe zij het werk binnen de jeugdbescherming kunnen 
vereenvoudigen.

De bijdrage is bedoeld om JBB een éénmalige impuls te geven voor het verstevigen van haar 
arbeidsmarktaanpak en ondersteuning van de jeugdbeschermers om zo de vitaliteit van de 
medewerkers te verhogen. De voorgenomen bijdrage wordt verrekend per regio en gemeente. 
Voor gemeente Steenbergen betekent het een bijdrage van C 32.981,00. Dit wordt in twee gelijke 
tranches in 2022 betaald aan JBB.

Risico's en beheersmaatregelen, scenario's
We zien als belangrijkste risico voor de toekomst het gebrek aan personeel voor de (jeugd) zorg. 
Voor de korte termijn zien we mogelijkheden in opleidingen, leer-werktrajecten, 
traineeprogramma's, uitwisselingsprogramma's, zij-instromers, positieve framing van het werken 
in de jeugdzorg en aantrekkelijk werkgeverschap. Voor de langere termijn richten we ons op het 
anders inrichten van het werk zodat zorg efficiënter en effectiever kan worden ingezet 
aansluitend op het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Verder nemen we maatregelen om de instroom te beperken, zoals de inzet die binnen de 
gemeente gepleegd wordt om complexe scheidingen te voorkomen dan wel te zorgen dat 
complexe scheidingen minder lang duren. We investeren in de verklarende analyse waardoor 
zorg eerder en beter kan worden verleend. De overlegstructuren willen we zo inrichten dat ze 
helpend zijn voor ouders en kinderen of gericht zijn op het aanpakken van knelpunten.

Met de bijdrage aan JBB kan JBB investeren in personeel, personeel binden en boeien, nieuwe 
mensen aantrekken en het ziekteverzuim en verloop laten dalen. JBB heeft deze impuls nodig 
om een structureel sluitende begroting te krijgen. Om de risico's te beperken stellen we 
voorwaarden aan deze bijdrage. Daartoe zetten we een programmamanager in bij JBB die 
inhoudelijke expertise toevoegt. De programmamanager rapporteert aan de accounthoudende 
gemeente Tilburg en de bestuurder JBB.

We hebben er vertrouwen in dat JBB de verbeterslag naar de toekomst gaat maken. We kunnen 
alleen niet in de toekomst kijken. Uitwijken naar alternatieven als een andere Gl, fusie of een 
nieuwe Gl oprichten zijn complex en onwenselijk. Hiermee ontstaat onderbreking van zorg voor 
kinderen en zijn hoge kosten gemoeid. Zekerheidshalve is er een 'early warning system' ingericht 
dat ons tijdig, indien noodzakelijk, op een ander spoor kan zetten. Vooralsnog zijn de 
alternatieven die we in beeld hebben alleszins onwenselijk, voor in de eerste plaats kinderen en 
gezinnen alsmede voor gemeenten.

Naast het "early warning system" beperken we de financiële risico's door de bijdrage te betalen in 
twee tranches, wordt de bijdrage apart gezet en monitoren gemeenten en de Jeugdautoriteit de 
rechtmatige en doelmatige inzet van de middelen.
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Financiële gevolgen
Per gemeente in de regio West Brabant West ziet de begroting er anders uit. Voor de gemeente 
Steenbergen past deze bijdrage niet binnen de huidige begroting 2022. Deze zal dus 
meegenomen moeten worden in de tussenrapportage 2022.

Afsluiting en vervolg
Wij hopen u op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Wij houden u op de hoogte van 
de ontwikkelingen en het vervolg en resultaten van deze bestuurlijke opdracht. Immers, 
Jeugdhulp en bescherming is een letterlijk en figuurlijk grote zorg, die ieders aandacht verdient.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Steenbergen 
de loco-secretajás; de burgè

mr. N.M.H.C. Pot-Broos n Belt, MBA
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