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stand van zaken Juzt
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lnformatie
Via deze brief informeren wij u strikt vertrouwelijk over de gang van zaken rondom Juzt.
De negen gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen,
Steenbergen, Woensdrecht en Zundert en Juzt (jeugdzorgaanbieder in onze regio) zijn er vooralsnog
niet in geslaagd om met elkaar een overeenkomst voor 2017 te sluiten. Er is tussen de gemeenten en
Juzt een fundamenteel verschil van inzicht over de arrangementensystematiek en de bekostiging.
ln een bestuurlijk overleg met Juzt op donderdag 26 januari 2017 zal duidelijkheid ontstaan over de
mogelijkheid om wel of niet te komen tot een overeenkomst voor de levering van jeugdzorg door Juzt
in 2017. De afgelopen periode heeft er intensief overleg plaats gevonden met Juzt. Voor de
gemeenten staat voorop dat de zotg aan de kinderen gegarandeerd blijft. lk informeer u omdat ik mij
zorgen maak over de uitkomsten van dit proces.

Alle inspanningen zijn er op gericht om te komen tot een oplossing. ln het geval dat de gemeenten
niet met Juzt tot overeenstemming komen wordt er op aangestuurd dat de kinderen in zorg bij Juzt
hun traject afmaken. Als dat niet mogelijk is zal de zorg worden overgedragen naar andere
jeugdzorgaanbieders zonder dat de kinderen daar nadelige gevolgen van ondervinden.
lndien de resultaten van het bestuurlijk overleg van 26 januari 2017 daar toe aanleiding geven zal ik u
in de loop van deze week verder informeren. De kans is aanwezig dat Juzt de media zal opzoeken en
hun ongenoegen over de gang van zaken zal uiten.
Deze brief heeft een vertrouwelijk karakter om op dit moment het overleg met Juzt een kans te geven
tot succes en om de rust bij ouders en kinderen te bewaren.
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