RM011-0030
MOTIE (VREEMD AAN DE O RDE VAN DE DAG)

De gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op donderdag 20 oktober 2011
gehoord hebbende de presentatie van het college van burgemeester en wethouders over de
beschikbare middelen voor de oprichting van een XL-vestiging van het Centrum voor Jeugd
en Gezin te Halsteren en gelezen hebbende de brief van het college van burgemeester en
wethouders van 19 oktober 2011 met als onderwerp informatie transitie jeugdzorg;
Overwegende dat:
• Vanaf 2013 gedeeltelijk en vanaf 2016 de gehele infrastructuur jeugdzorg een
gemeentelijke taak zal worden vanwege het wegvallen van de provinciale en
rijksverantwoordelijkheid op dit gebied.
• In dat kader twee XL vestigingen Centrum Jeugd en Gezin minimaal nodig zijn om
deze transitie op te vangen in de gemeente Bergen op Zoom.
• De inwoners van Bergen op Zoom Noord, Halsteren en Lepelstraat geen fysiek
inlooppunt van het Centrum voor Jeugd en Gezin hebben in hun directe nabijheid.
• Een dergelijke voorziening van belang is voor een goede ondersteuning van
opgroeiende jeugd en hun opvoeders.
• De gemeente Bergen op Zoom beschikt over voldoende middelen binnen het
jeugdbeleid om over te gaan tot de oprichting van een vestiging XL (incl.
consultatiebureau) van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Halsteren.
• Deze middelen na 2011 niet meer beschikbaar zijn.
• Geoormerkte rijksmiddelen (brede doeluitkering) terug moeten worden betaald aan
het ministerie als ze niet worden ingezet en derhalve niet ten goede aan de
gemeentelijke begroting komen.
• De jaarlijkse kosten voor de Centrum Jeugd en Gezin XL-vestiging in Halsteren niet
meer bedragen dan € 25.000,- per jaar.
• Dekking voor deze jaarlijkse lasten kan worden gevonden in een structurele
decentralisatie-uitkering (vanaf 2012).
• Er geen extra personele inzet nodig is voor de bemensing van het CJG in Halsteren.
• Deze voorziening in Halsteren kan worden gecombineerd met andere voorzieningen
waardoor er voor het noordelijke gedeelte van de gemeente een sterke zorg- en
welzijnsfaciliteit kan worden gerealiseerd.

Draagt het college op om:
f
• Binnen bovengenoemde randvoorwaarden over te gaan tot oprichting van een XL
vestiging van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Halsteren.
En gaat over tot de orde van de dag.
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