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Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad,

Aanleiding
In meerdere raadsbrieven hebben wij u steeds geïnformeerd over de ontwikkelingen in het dossier van de
jeugdzorgaanbieder Juzt. In onze laatste raadsbrief d.d. 16 oktober 2019 hebben wij u geïnformeerd over het scenario JuztWBO (West Brabant Oost) met uitfasering cliënten WBW (West Brabant West). In deze raadsbrief informeren wij u over de
stand van zaken in dit proces.
Daarnaast zijn wij in dit dossier tot bestuurlijke afspraken gekomen tussen het ministerie van VWS, regio WBO, regio WBW
en Juzt. Ook de bestuurlijke afspraken WBW zullen wij middels deze raadsbrief met u delen.

Stand van zaken uitfasering cliënten WBW
De volgende afspraken zijn gemaakt over de uitfasering van zorgonderdelen in WBW:
a. Voor uitfasering van WBW-cliënten die nu gebruik maken van pleegzorg wordt de datum 1-1-2021 afgesproken
(ondertussen wordt er gewerkt aan een visie op de pleegzorg. Daarna wordt de contractering opgestart met als uitgangspunt
dat de relatie pleegouder - pleegkind behouden blijft).
b. Voor uitfasering van WBW-cliënten die nu gebruik maken van laagcomplexe zorg wordt in overleg met ouders het moment
van uitfasering afgestemd. Uitgangspunt is om cliënten de arrangementen laagcomplex af te laten ronden.
c. Voor uitfasering van WBW-cliënten die nu gebruik maken van hoog-complexe zorg wordt in overleg met ouders het
moment van uitfasering afgestemd.
Er worden met ingang van 15 oktober 2019 geen nieuwe arrangementen en cliënten uit WBW meer geïndiceerd en verwezen
naar Juzt met uitzondering van de time-out voorziening (crisiszorg), pleegzorg en cliënten die via de rechtbank aan onze regio
zijn toegewezen. Ten aanzien van de hoog-complexe zorg en woonzorg zijn we begin november gestart met het traject van
uitfasering van deze cliënten. Bij woonzorg wordt onderscheid gemaakt tussen gezinshuizen en leefgroepen/ZT. Bij
gezinshuizen is het uitgangspunt een maatwerkafspraak met Juzt tot uiterlijk 31 december 2020. Het jaar 2020 benutten we
om de visie Woonzorg (1e kwartaal) te ontwikkelen en op basis daarvan passende contractering te organiseren (2e kwartaal)
waarbij we de relatie gezinshuis/ouderen cliënt graag willen behouden. Leefgroep/ZT wordt net als hoog-complexe zorg
uitgefaseerd voor 31 december 2019.
Voor alle hoog-complex cliënten wordt gestuurd op een zorgvuldige overname/overplaatsing in samenwerking met Juzt, de
verantwoordelijke zorgcombinatie Samen Deskundig, gezinsvoogden en jeugdprofessionals.
Streven is om in de loop van december 2019 voor zoveel mogelijk cliënten hoog-complex een nieuw traject te hebben
uitgezet in overleg met genoemde partijen. Een aantal trajecten hoog complex zal doorlopen na 31 december 2019 omdat dit
in het belang van de jeugdige is. De lengte varieert afhankelijk van de hulpvraag en/of de tijd die nodig is om een jeugdige
voor te bereiden op de aanstaande verandering.
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De regio WBO is een plan zorgoverdracht aan het opstellen. Kern van dit plan is een versnelde afbouw van Juzt medio 2020.
Dit plan kan op onderdelen van invloed zijn op de afspraken zorgoverdracht WBW. Als dit aan de orde is zullen we daar in
januari adequaat op handelen.

Bestuurlijke afspraken VWS, WBO, WBW en Juzt
De regio's WBO en WBW, het ministerie van VWS en de jeugdzorginstelling Juzt hebben met elkaar afspraken gemaakt met
betrekking tot gecontroleerde zorgoverdracht en afbouw van Juzt. WBO en WBW starten in samenwerking met Juzt direct
met het borgen van continuïteit van zorg die door Juzt geleverd wordt via een gefaseerde overdracht van de zorg naar andere
aanbieders.
Voor onze regio WBW zijn hierin de volgende afspraken opgenomen:
I.
Gemeenten in WBW verwijzen na 15 oktober 2019 geen cliënten meer door naar Juzt. Er worden met ingang van
15 oktober door gemeenten in WBW geen nieuwe arrangementen en cliënten uit WBW meer geïndiceerd en verwezen naar
Juzt met uitzondering van de time-out voorziening (crisiszorg) en pleegzorg. Cliënten uit WBW kunnen vanaf 1 december
alleen nog worden opgenomen in crisiszorg bij Juzt als de overdracht goed is geregeld en de kwaliteit van zorg geborgd.
WBW garandeert de goede overdracht van deze specifieke groep cliënten in crisisopvang naar een jeugdhulpaanbieder per 1
januari 2020.
II.
WBW stelt C 3,25 mln. directe financiering ter beschikking aan WBO voor het plan dat Juzt en WBO uiterlijk 15
december opstellen in afstemming met WBW. De eerste betaling aan WBO geschiedt voor 15 december 2019. WBW zorgt
ervoor dat de tweede betaling aan WBO wordt ingezet in het ritme van de liquiditeitsbehoefte van Juzt.
III.
WBW spant zich maximaal in om een bedrag van C 4,5 mln te benaderen (inclusief de bovengenoemde 0 3,25 mln).
Dat doet WBW door:
a)
Pleegzorg voor de maximale looptijd tot 2021 in te zetten;
b)
Arrangementen laagcomplex in overleg met de ouders af te ronden;
c)
Verblijfszorg zo snel als mogelijk, maar wel in overleg met de ouders, af te bouwen.
IV.
Na de hierboven genoemde bijdragen van WBW (zowel financieel als in continuïteit van zorg) is WBW gevrijwaard
van verdere bijdragen gerelateerd aan de Business Case gecontroleerde zorgoverdracht Juzt. WBW betaalt alle zorg die zij
van Juzt afneemt en heeft afgenomen op basis van de contractuele verplichtingen.
Indien er bij uw raad behoefte aan is praat het college u graag uitgebreider bij over de laatste stand van zaken Juzt in de
commissie Mens, Maatschappij en Vrije Tijd op 21 januari 2020.
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