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Onderwerp
Toelichting lokale situatie Steenbergen ter aanvulling op raadsbrief werkvoorraden Veilig Thuis 
West-Brabant 7-12-2021

Steenbergen; 7 december 2021

Aan de Raad,

Afgelopen dinsdag 7 december 2021 heeft u de raadsbrief werkvoorraden Veilig Thuis West 
Brabant namens de stuurgroep GIA (Geweld in Afhankelijkheidsrelaties) en meldpunt Crisiszorg 
en Veilig Thuis ontvangen.
In deze raadsbrief bent u geïnformeerd over de werkvoorraden die zijn ontstaan bij Veilig Thuis 
West Brabant. Daarnaast bent u geïnformeerd over de korte en lange termijnacties die inmiddels 
in gang gezet zijn om deze werkvoorraad terug te dringen, welke zijn goedgekeurd door de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
In het kader van transparantie en zorgvuldigheid is besloten dit met u te delen zodat u hiervan 
kennis kunt nemen.

Situatie Steenbergen
Via deze raadsmededeling informeren wij u over hoe de situatie binnen de gemeente 
Steenbergen en informeren wij u over wat deze ontwikkeling voor Steenbergen betekent.

Op dit moment hebben wij binnen de gemeente Steenbergen geen wachtlijsten op het gebied 
van jeugdhulp.
In de gemeente Steenbergen werken wij op het gebied van complexe veiligheidscasuïstiek (CVC) 
met jeugdprofessionals van het CJG Steenbergen, die hierin gespecialiseerd zijn.
Deze CVC jeugdprofessionals van de gemeente Steenbergen zijn volledig getraind en inzetbaar 
om dergelijke casuïstiek op te pakken. Dit doen zij samen met een gedragswetenschapper. Daar 
waar nodig zetten ze (hoogcomplexe) zorg in.

Binnen de gemeente Steenbergen werken deze CVC-ers, jeugdprofessionals, jongerenwerk, Halt, 
Novadic-Kentron (verslavingszorg), Politie (wijkagent), BOA's en de AOV-er van de gemeente 
Steenbergen samen binnen het 0-100+ overleg. Vanuit dit overleg wordt de complexe 
veiligheidscasuïstiek besproken, gecoördineerd en integraal opgepakt met de juiste partners.

Daarnaast zijn de CVC-ers van de gemeente Steenbergen betrokken in het Veiligheidsteam 
Brabantse Wal, waar zij op Brabantse Wal niveau samenwerken met de CVC-ers van de andere 
gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Jeugdbescherming Brabant en het 
Leger des Heils, waarmee zij ook de afstemming en de zorg voor jeugdigen borgen.

Goede samenwerking
Wij herkennen ons dan ook niet in de geschetste situatie dat er lokaal in meer of mindere mate
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sprake zou zijn van wachtlijsten of dat de lokale professionals (nog) niet altijd toegerust zijn om 
de casuïstiek op te pakken. We willen ook benadrukken dat de samenwerking en het contact met 
Veilig Thuis en de gemeente Steenbergen tot nu toe zeer goed verloopt via de vaste 
contactpersonen van Veilig Thuis.

Eventuele toestroom casussen
Op dit moment is Veilig Thuis bezig met diverse acties om de hoeveelheid casussen die bij hen in 
werkvoorraad staan voor de gemeente Steenbergen inzichtelijk te maken.
De gemeente Steenbergen trekt samen met Veilig Thuis op om hen te helpen dit in beeld te 
brengen en te zorgen dat alle betrokkenen de juiste zorg ontvangen.
Mochten de korte en lange termijn acties van Veilig Thuis leiden tot een toestroom van casussen 
naar het CJG Steenbergen, dan worden zij binnen het 0-100+ overleg besproken en opgepakt. Er 
is voldoende ruimte om deze eventuele toestroom het hoofd te bieden.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en houden u indien daartoe aanleiding
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