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Colleqe van buroemeester en wethouders
de leden van de qemeenteraad
Stand van zaken Juzt

Verantwoordelijke portefeuillehouder: E. Schoneveld

lnleiding
Op 26 januari 2017 hebben wij u geïnformeerd over het bereiken van overeenstemming tussen de
gemeenten en Juzt om gezamenlijk te werken aan een oplossing voor de financiële problemen.
Vandaag hebben de 9 gemeenten Moerdijk, Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Roosendaal,
Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert een overeenkomst getekend met Juzt voor de
eerste vijf maanden van 2O17.

lnformatie
De afgelopen maanden heeft Juzt aangegeven te kampen met financiële problemen. Voor de negen
gemeenten staat voorop dat de zorg aan de kinderen gegarandeerd blijft in 2O17. Ook voor Juá is dit
het uitgangspunt. Daarom hebben beide partijen gemeend om een overeenkomst met elkaar te sluiten
voor het verlenen van zorg voor de periode van vijf maanden.
De negen gemeenten maakten zich de afgelopen tijd zorgen over de continuiTeit bij Juzt en daarmee
over de continuiteit van de zorg. Dit naar aanleiding van de signalen die Juzt heeft gegeven over de
financiële zorgen die de organisatie op dit moment heeft. Begin april 2017 komt Juã met een plan
voor een gezonde toekomst van de organisatie. ln de tussenliggende periode is het de gemeenten
veel aan gelegen om de zotg aan de kinderen te garanderen. Dat doen zij met de nu gesloten overeenkomst.
De gemeenten en Juzt blijven met elkaar in gesprek omdat er tussen beide partijen een fundamenteel
verschil van inzicht bestaat over de wijze waarop de zorg aan de jeugdigen bedrijfsmatig wordt
ingericht door Juzt. De uitkomsten van deze gesprekken moeten ook leiden tot nieuwe afspraken voor
de overige maanden van 2017.
Voor het jaar 2O18 zal de zotg aanjeugdigen via een aanbesteding plaatsvinden. Ook dan is Juzt vrij
om in te schrijven op de aanbesteding.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
Met vriendelijke groet,
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