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Geachte adviesraad, 

 

Op 22 november bracht u een ongevraagd advies uit over het vervolgonderzoek inzake 

samenwerking met het CJG Breda. In deze brief geeft u ons adviezen en stelt u een aantal vragen. 

Uw adviezen betrekken wij bij onze besluitvorming. De vragen die u stelt, willen wij hierbij alvast 

beantwoorden. 

 

Beantwoording van de gestelde vragen 

1) Uitkomsten van het overleg met de gemeente Breda. 

We hebben met de gemeente Breda gesproken over de wijze waarop zij voornemens zijn de 

toegangstaken te ontvlechten van de andere taken van het CJG Breda. Breda heeft hierover nog geen 

definitieve besluiten genomen. De denkwijze is dat de toegangstaken zullen worden overgeheveld 

naar de gemeentelijke wijkteams. Daardoor is de gewenste integraliteit in de aanpak voor 

huishoudens waar meerdere ondersteuningsvragen spelen beter te realiseren.  

De processen rondom besluiten over en beschikken van specialistische zorg worden dan niet meer 

door het CJG Breda maar door de gemeente Breda uitgevoerd. Voor het CJG Breda zorgt dit voor een 

duidelijkere afgebakende taakstelling: het uitvoeren van preventie & vrij toegankelijke 

ondersteuning.  

De consequenties voor gezinnen uit Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zijn nog niet volledig te 

overzien. Die zijn mede afhankelijk van keuzes die Breda maakt in de verdere uitwerking. Wel is 

duidelijk dat deze verandering ertoe leidt dat Alphen-Chaam en Baarle-Nassau lokaal iets te 

organiseren hebben als we niet willen dat onze inwoners voor een beschikking jeugdhulp zijn 

aangewezen op de gemeente Breda.  

 

2) De kosten van eide s enario’s zijn nog niet duidelijk.  
We hebben de ABG organisatie en de gemeente Breda gevraagd om de kosten van de uitvoering van 

de toegang jeugdhulp te becijferen. Uiterlijk eind januari ontvangen wij van beidende kostenopgave. 

We hebben de planning rondom de besluitvorming hierop aangepast.  
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3) Hoe is de overgang tussen basiszorg en specialistische zorg in Gilze en Rijen geregeld? 

In de gemeente Gilze en Rijen wordt de basisondersteuning uitgevoerd door Contour de Twern, IMW 

Tilburg en MEE West-Brabant. Zij hebben een korte lijn met het sociaal team van de gemeente Gilze 

en Rijen, zodat snel kan worden opgeschaald wanneer gezinnen specialistische zorg nodig hebben. In 

dit sociaal team werken overigens ook medewerkers van deze organisaties, die de verbinding met de 

basisondersteuning kunnen maken.  

 

4) Is voldoende onderzocht of kwalitatieve verbetering van de jeugdhulpverlening door een meer 

integrale aanpak bij CJG Breda mogelijk zou zijn? 

Een kwalitatieve verbetering van de jeugdhulpverlening is niet de aanleiding van dit onderzoek. 

Overigens is het de vraag of de wijze waarop wij als gemeente de toegang tot ondersteuning regelen 

direct invloed heeft op de kwaliteit van de jeugdhulp.  

Ongeacht het scenario waar we voor kiezen is de kwaliteit van de jeugdhulp en de integraliteit in de 

ondersteuning aan gezinnen een belangrijk punt van aandacht.  

 

5) Hoe zijn de uitkomsten van het CEO Jeugd van Gilze en Rijen? 

Deze uitkomsten van het CEO Jeugd zijn openbaar en te raadplegen via https://www.regio-

hartvanbrabant.nl/images/Nieuws/Clientervaringsonderzoek_Jeugd_2018.pdf  

  

6) Als we een keuze hebben gemaakt, voor hoe lang wordt de samenwerking dan aangegaan? 

Hierover hebben we nog geen besluit genomen. We kunnen ons voorstellen dat het antwoord op 

deze vraag mede samenhangt met het scenario waarvoor gekozen wordt.  

Wanneer we kiezen voor het verlengen van de samenwerking met Breda, dan ligt het voor de hand 

dat we dit voor een langere periode doen. Dan zal er een expliciete aanleiding moeten zijn om de 

gekozen samenwerking opnieuw ter discussie te stellen.  

Als we kiezen voor een nieuwe samenwerking, met Gilze en Rijen, dan is een kortere periode 

mogelijk gewenst om waar nodig snel bij te kunnen sturen.  

Deze keuze zullen we daarom later maken.  

 

7) Hoe zien de aanbestedingseisen voor jeugdhulpaanbieders eruit? 

De jeugdhulpregio’s West-Brabant Oost en Hart van Brabant hebben hun eigen inkoopsystematiek 

en bijbehorende aanbestedingseisen. Meer informatie over de inkoop jeugdhulp in Hart van Brabant 

vindt u op http://www.jeugdhulphvb.nl/.  

 

Samenwerking met de adviesraden in het proces 

In uw brief geeft u aan dat u de wijze waarop u mee heeft kunnen denken in dit traject waardeert. 

Dat geldt ook voor ons. De input van de adviesraden van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau heeft ons 

geholpen de juiste vragen te kunnen stellen en afwegingen te kunnen maken. Wij willen u daar dan 

ook hartelijk voor bedanken.  

 

Hoe verder?  

De komende periode worden nog zaken uitgezocht die van belang zijn om een gedegen besluit te 

kunnen nemen. Zo worden bijvoorbeeld de kosten van beide scenario’s in beeld gebracht.  

In februari willen we een besluit nemen. Uiteraard zullen wij u daarover informeren. 

 

 

 

https://www.regio-hartvanbrabant.nl/images/Nieuws/Clientervaringsonderzoek_Jeugd_2018.pdf
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/images/Nieuws/Clientervaringsonderzoek_Jeugd_2018.pdf
http://www.jeugdhulphvb.nl/


 3 van 3 

Vragen? 

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de behandelaar, Marleen 

Loots.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau, 

 

 

 

 
Piet Sprangers 

Domeinmanager Sociaal 


