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Voortgang Juzt

Geachte leden van de gemeenteraad,

In onze raadsbrief van 12 juli gaven wij aan u op de hoogte te houden van de voortgang van de plannen rondom de
gecontroleerde afbouw van jeugdzorgverlener Juzt. De afgelopen maanden zijn intensief gesprekken gevoerd met
diverse potentiële overnamekandidaten. Deze gesprekken, die uiteindelijk moeten uitmonden in een overnamebod, lopen
nog steeds.

Op dit moment zijn er nog geen definitieve biedingen binnen. De verschillende overnamekandidaten vragen nog
aanvullende informatie om hun bod compleet en definitief te kunnen maken. Juzt heeft tijd nodig om de extra gevraagde
informatie te verzamelen, en overnamekandidaten moeten de informatie vervolgens verwerken in hun overnamebod.

Overigens blijven de uitgangspunten voorde onderhandelingen onveranderd:
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.
Ook de termijn waarop de overdracht afgerond moet zijn is vooralsnog onveranderd, te weten eind 2019.

Bovenstaande betekent dat er op dit moment nog geen definitief uitvoeringsplan is voor de overname van Juzťs
activiteiten. Zodra zo’n plan er is, en we meerzicht hebben op de verwachte kosten, kunnen we bepalen of en wanneer
er besluitvorming van uw raad gevraagd wordt.

Gezien het belang en de urgentie van het dossier zullen wij u uiterlijk in oktober weer informeren over de stand van
zaken.
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Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer J.J. van
Schaik, bereikbaar op telefoonnummer 0164-277874

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
narŗjefĩŝ^et college,

