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Beste leden en burgerleden,
U bent de afgelopen tijd op verschillende momenten geïnformeerd over de financiële situatie van Juzt (op 17 mei U19-008059,
op 5 juni U 19-009115 en op 12 juli U 19-011368). Ook bent u tijdens de commissie Mens, Maatschappij en Vrije Tijd op 25 juni
mondeling bijgepraat over deze situatie.
Juzt heeft de afgelopen tijd samen met de jeugdhulpregio's West-Brabant West (WBW) en West-Brabant Oost (WBO) een plan
van aanpak opgesteld om te komen tot de gecontroleerde overdracht van de zorg van Juzt. ln dit plan staan drie
uitgangspunten centraal die voor de jeugdhulpregio's belangrijk zijn:
• Doorlopende zorg voor kinderen en jongeren en de andere cliënten van Juzt;
• Behoud van waardevolle kennis en professionals in de regio;
• Optimaliseren van ons zorglandschap in de regio.
Juzt inventariseert op dit moment samen met de Jeugdhulpregio's WBW en WBO welke zorgaanbieders zorgonderdelen van
Juzt over willen nemen. Deze gesprekken lopen tot september 2019. Dit maakt onderdeel uit van het plan 'gecontroleerde
zorgoverdracht' van Juzt. Tot het moment van mogelijke overname, levert Juzt onverminderd de zorg die nodig is. Gemeenten
en Juzt hebben afgesproken om direct aansluitend op de gesprekken te besluiten over de daadwerkelijke uitvoering van het
plan. De bekrachtiging van het plan, in september 2019, is een besluit van de gemeenteraden. Er wordt tot die tijd hard
gewerkt aan een inzicht in de (financiële) consequenties van het plan van gecontroleerde zorgoverdracht, op basis waarvan
een besluit genomen kan worden.
Gezien de gesprekken die tot september lopen is de planning om een mogelijk besluit voor te leggen in de geplande
raadsvergadering van 12 september, erg krap en mogelijk niet haalbaar. Er is echter in samenspraak met het ministerie van
VWS besloten om in september te besluiten op het plan. ln de planning is er geen ruimte om dat moment te verplaatsen naar
oktober. Via deze weg kondigen wij aan dat er een kans in zit dat er een verzoek komt om in september een extra
raadsvergadering in te plannen. Op dit moment kunnen we helaas nog niet aangeven wanneer, omdat Juzt en de gemeenten
nog volop gesprekken voeren. Wij hopen op uw begrip hiervoor gezien de complexiteit en de urgentie van de situatie en de
zorg voor het belang van de continuïteit van zorg voor onze kwetsbare jeugdigen.
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