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Onderwerp
Ontwikkelingen rondom Jeugdbescherming Brabant(JBB)

Steenbergen; 14 december 2021

Aan de Raad,

Het afgelopen jaar hebben wij u meerdere keren geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom
de gecertificeerde instellingen (Gľs) en in het bijzonder Jeugdbescherming Brabant (JBB).
De situatie van JBB is zodanig dat er afgelopen maanden intensief overleg heeft plaatsgevonden
met JBB, de vijf regio's in onze provincie Noord-Brabant, de Jeugdautoriteit, het ministerie van
Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het ministerie is aangesloten
vanwege de problemen bij JBB. In deze brief brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken
rondom:
»
«

Bovenregionale aanpak regio's Brabant
Instroomstop JBB

«
«
»

De toegekende transformatievergoeding voor JBB,
de tegemoetkoming in de huisvestingskosten,
en de doorkijk opgave JBB langere termijn.

Bovenregionale aanpak regio's Brabant

Gemeenten en Gľs hebben Brabant breed de krachten gebundeld en een planmatige aanpak
vastgelegd.
Omdat een deel van de problemen ook te wijten is aan personeelstekort, is het goed om te
weten dat per 15 november een projectleider is aangesteld die zich zal richten op de (Brabantse)
arbeidsmarkt rondom Jeugdbescherming.
Ook gaan wij door met de 'doorbraakaanpak' waarbij Gl, gemeente, toegangsteams,
zorgaanbieders en het Regionaal Expertteam samenwerken in om het aantal gevallen waarin
kinderen langer dan drie maanden moeten wachten op hulp ze snel mogelijk terug te brengen
naar nul. Inmiddels blijkt uit de cijfers dat het aantal kinderen dat te lang op hulp moet wachten,
in de regio Brabant daalt en dat (sinds september) de wachttijd voor het inzetten van een
jeugdbeschermer terugloopt. In de regio West-Brabant West gaat het hier om enkele casussen.
Het toezicht door de inspectie Jeugdzorg in Brabant richt zich ook hierop.
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De Inspectie laat binnenkort weten of het toezicht, dat tot en met december is afgesproken, wel
of niet zal doorlopen.
Instroomstop JBB

Op 21 juni 2021 heeft JBB een instroomstop afgekondigd voor nieuwe gezinnen in de
jeugdbescherming. Hiervoor is een crisisorganisatie ingesteld om deze gezinnen te voorzien van
een jeugdbeschermer, uitgevoerd door de William Schrikker Stichting. De kosten voor de
crisisorganisatie worden gedragen door de gemeente Tilburg en zullen naar rato worden
doorberekend naar de andere Brabantse gemeenten. Deze crisisorganisatie heeft nu 219
kinderen in begeleiding, waarvan 33 uit de regio WBW. De instroomstop is op 15 december 2021
beëindigd door JBB, maar de crisisorganisatie zal de gezinnen blijven begeleiden tot een
natuurlijke instroom in de bedrijfsvoering van JBB mogelijk is. Hiertoe wordt de crisisorganisatie
inclusief medewerkers en werkwijze geïntegreerd in de organisatie van JBB.
Transformatievergoeding JBB.

Voor de continuïteit van JBB is het nodig dat JBB een omslag maakt, zodat het een
toekomstbestendige organisatie wordt. Hiervoor heeft JBB een herstelplan opgesteld. Inmiddels
heeft de jeugdautoriteit dit herstelplan goedgekeurd en zijn ook de andere regio's in NoordBrabant akkoord met dit plan.
Voor de uitvoering van dit plan zal monitoring en verantwoording plaatsvinden door
Jeugdautoriteit en vertegenwoordigers van de vijf regio's. De gezamenlijke regio's stellen voor de
uitvoering van dit plan een transformatievergoeding van C 685.000 voor 2021 en C 160.000 voor
2022 en 2023 beschikbaar.
Voor onze regio gaat het om een bijdrage van C 132.013 voor 2021 en C 30.835 voor 2022 en
2023, voor onze gemeente betreft het een bedrag van C 10.823,44.
Tegemoetkoming in de huisvestingskosten.

De financiële positie van JBB staat onder druk waarin ook onevenredig hoge huisvestingskosten
van deze organisatie een rol spelen. Dit is een gevolg van keuzes voor de decentralisatie van de
jeugdzorg in 2015.
Door de vijf regio's in Noord-Brabant is in afstemming met de Jeugdautoriteit tot een voorstel
gekomen om deze discussie definitief te beslechten en daarmee JBB ook een betere financiële
basis te geven.
De vijf regio's in Noord-Brabant hebben hierover overleg gehad met de Jeugdautoriteit. Tevens is
hiervoor financiële ondersteuning gevraagd aan het ministerie, maar deze is niet
toegekend. Vooruitlopend op het definitieve advies van de Jeugdautoriteit is besloten om JBB
een voorlopige bijdrage toe te kennen van C 1.157.000, waarvan C 222.976 ten laste van onze
regio WBW komt. Voor onze gemeente betreft het een bijdrage van C 14.840,02 .
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Indien de Jeugdautoriteit een hogere vergoeding gerechtvaardigd vindt, zal deze door de
gezamenlijke regio's worden aangevuld tot een maximum van C 2.284.000, waarbij de kosten
naar rato worden, voor onze gemeente betekent dit een verhoging van maximaal C14.455,23.
Doorkijk opgave JBB langere termijn

Met de besluiten zoals hiervoor genoemd zijn we er nog niet. Enkele zaken die ons de komende
tijd nog voorgelegd worden en waarover dan besluitvorming moet plaatsvinden zijn:
»

»

»

Indexering van de huidige tarieven per 1-1-2022 en vaststellen van de tarieven 2022
en verder voor de Gľs in het voorjaar van 2022. Voor vaststelling van de tarieven voor
de lange termijn krijgen we in het voorjaar advies van de Jeugdautoriteit
Afrekening van de kosten van de crisisorganisatie die we hebben vormgegeven als
gevolg van de instroomstop van afgelopen zomer bij JBB. (Het einde van de
instroomstop is uiterlijk 15 december a.s., maar de kosten van de crisisorganisatie
zullen langer doorlopen, om het bestaande werk af te bouwen en over te dragen)
Toekomstige bekostiging, voor de midden en lange termijn, van de door ons
gewenste goed functionerende Gl die op basis van het herstelplan vormgegeven gaat
worden.

Financiële gevolgen
Transitieve rgoeding JBB

2021

2022

2023

Totaal

Totaal

C

685.000,00 C

80.000,00 C

80.000,00 C

845.000,00

waarvan aandeel Regio WBW

C

132.012,59

15.417,50 C

15.417,50 C

162.847,59

waarvan aandeel Steenbergen

c

8.786,01

c
c

c

1.018,71 C

10.823,44

1.018,71

De transformatiebijdrage voor 2021 van C 8.786,01 zal meegenomen worden in het resultaat van
de jaarrekening 2021. Het Rijk heeft hiervoor aanvullende middelen in de algemene uitkering
beschikbaar gesteld voor jeugdzorg, welke in de tussenrapportage 2021 is verwerkt.
De transformatiebijdragen voor 2022 (C 1.018,71) en 2023 (1.018,71) worden gedekt uit de
lopende meerjarenbegroting 2022-2025 ten behoeve van post Veiligheid jeugdzorg.
Huisvestingskosten JBB

Ie tranche

2e tranche

Totaal

Totaal

C 1.157.000,00 C 1.127.000,00 C 2.284.000,00

waarvan aandeel Regio WBW

C

222.975,93 C

217.194,36 C

440.170,28

waarvan aandeel Steenbergen

C

14.840,02 C

14.455,23 C

29.295,25

De huisvestingkosten (1ste tranche) van C 14.840,02 zal meegenomen worden in het resultaat
van de jaarrekening 2021. Het Rijk heeft hiervoor aanvullende middelen in de algemene uitkering
beschikbaar gesteld voor jeugdzorg, welke in de tussenrapportage 2021 is verwerkt.
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Als de jeugdautoriteit het rechtvaardig heeft gevonden wordt de hogere vergoeding voor de
huisvestingkosten (2de tranche) van maximaal C 14.455,23 meegenomen in de tussenrapportage
2022.
Afsluiting en vervolg

Wij hopen u op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Zodra wij meer weten over de
onderwerpen uit de doorkijk voor de langere termijn, komen wij daar uiteraard op terug. Wij
houden u op de hoogte van het vervolg van deze ontwikkelingen en de aanpak ervan. Immers,
Jeugdhulp en bescherming is een letterlijk en figuurlijk grote zorg, die ieders aandacht verdient.

Burgemeester en wethouders van Steenbergen
de secretaris,
de bmśgemeeş/

M.J.P. dejopígh, RA

van dprfBelt, MBA
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