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Geachte mevrouw Martens,
In uw schrijven van 6 februari 2015 stelt u ons vragen over het artikel in BN de Stem van 5 februari jl. over het verscherpt
toezicht op jeugdzorg in Brabant. Graag beantwoorden wij uw vragen hieronder als volgt.
Vragen
1. Klopt bovenstaand artikel?
Antwoord
Ja, de inhoud van het artikel klopt. Bureau Jeugdzorg is onder verscherpt toezicht gesteld door de inspectie voor de
Jeugdzorg en de inspectie voor Veiligheid en Justitie voor de duur van één jaar.
2. Welke acties heeft u uitgezet om vast te stellen of er nog wel voldoende vertrouwen gesteld kan worden in
Bureau Jeugdzorg en wat zijn uw bevindingen?
Antwoord
Voor het sluiten van de contracten medio 2014 is begin van dat jaar een provinciale stuurgroep opgericht. Hierin neemt
een afvaardiging van de wethouders van de vijf regio's in Noord-Brabant/ 67 Brabantse gemeenten zitting en de
gedeputeerde van de provincie. Op verzoek (en in de praktijk altijd) schuift hierbij de bestuurder van Bureau Jeugdzorg
aan.
Sinds het bericht van eind december 2014 dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant niet gecertificeerd werd , zijn er door
voornoemde stuurgroep stevige afspraken gemaakt met (de bestuurder van) Bureau Jeugdzorg over het traject om te
komen tot een certificering op 1 april. Op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau wordt goed vinger aan de pols gehouden
of de gemaakte afspraken nagekomen worden en of het traject loopt zoals verwacht. In de update die wij uw raad begin
februari toezonden bent u geïnformeerd over het verscherpt toezicht, tevens zijn daarin een aantal acties te lezen die
sinds begin dit jaar en met de komst van de nieuwe bestuurder van Bureau Jeugzorg gepleegd zijn. Vooralsnog zijn en
blijven wij kritisch, maar hebben wij de indruk dat er voldoende vertrouwen gesteld kan worden dat de kwaliteit van het
werk en de veiligheid van kinderen voldoende zijn gewaarborgd met de gemaakte afspraken.
De inspectie geeft aan dat er in de afgelopen tijd verbeteringen te zien zijn in de trajecten voor kinderbescherming . Het
verscherpte toezicht richt zich om die reden vooral op het controleren van de ingezette lijn en moet zo een terugval
voorkomen.

3. Hoe verloopt de communicatie tussen Bureau Jeugdzorg en de verantwoordelijk wethouders van de 9
gemeenten over deze belangrijke kwestie?
Antwoord
Zoals aangegeven bij vraag 2 is begin 2014 een provinciale stuurgroep opgericht waarin de regio's van provincie Noord-
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Brabant vertegenwoordigd zijn. Namens de regio's West-Brabant Oost en West-Brabant West is dat wethouder Arjan van
der Weegen. De taak van een afgevaardigde wethouder is vooraf afstemmen in de eigen regio en terugkoppelen van
afspraken en optreden als vraagbaak en woordvoerder, zo ook voor de negen gemeenten in West-Brabant West. De
communicatie tussen de stuurgroepleden en (de bestuurder van) Bureau Jeugdzorg verloopt op een regelmatige basis.
Desgevraagd zal de bestuurder van Bureau Jeugdzorg aanschuiven bij het portefeuillehoudersoverleg Jeugd in de regio.
Mocht u over deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Drs. S.P.M. Verstraten bereikbaar via
telefoonnummer 0164-277726.

