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Telefoon (013) 5075200 
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30 enclaves,  

2 gemeenten, 

2 landen 

  

 

Op 3 juni hebben wij uw advies over de inrichting van de jeugdtaken ontvangen. Wij willen u 

bedanken voor uw uitgebreide reactie en nemen deze graag mee in de verdere uitwerking.  

 

In uw brief stelt u ook een aantal vragen. De beantwoording daarvan vraagt op onderdelen om een 

toelichting die te uitgebreid is om dit schriftelijk te kunnen doen. We kunnen ons ook voorstellen dat 

de beantwoording weer vervolgvragen oproept. Daarom stellen we voor om op korte termijn weer 

een overleg met de contactpersonen jeugd van de adviesraden van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau 

te organiseren om hier wat uitgebreider met elkaar over door te praten. Wij zullen hiervoor het 

initiatief nemen.  

 

Een aantal vragen kunnen we ook kort beantwoorden:  

1) Administratie rondom beschikkingentaak:  

Hoe wordt de administratieve beschikkingstaak binnen ABG uitgevoerd?  

Het afgeven van beschikkingen aan kinderen / gezinnen uit Baarle-Nassau wordt een taak van de 

ABG organisatie. Het berichtenverkeer met de zorgaanbieders en de betalingen willen we beleggen 

bij centrumgemeente Tilburg conform afspraken in de regio Hart van Brabant. De gemeente Tilburg 

voert de regionale backofficetaken al sinds 2015 uit en heeft hier inmiddels de nodige ervaring mee. 

Ook is er de afgelopen tijd geïnvesteerd in goede (geautomatiseerde) verbindingen tussen lokale en 

regionale backoffice. Wij willen hier graag op aan gaan sluiten.  

De overdracht van gegevens van respectievelijk CJG Breda (lokale backoffice) en Zorglokaal 

(regionale backoffice West Brabant Oost) naar de ABG organisatie en gastheergemeente Tilburg is 

een belangrijk onderdeel van de implementatiefase. Wij realiseren ons dat zorgvuldigheid hierbij van 

cruciaal belang is. Daarom willen we hier extra expertise en capaciteit voor invliegen en trekken we 

hier voldoende tijd voor uit.  

 

2) Indicering door dorpsteams:  

Hoe worden de dorpsteams gevormd en hoe wordt de kennis en expertise op alle terreinen geborgd?  

Welke vormen van op- en afschalen worden gehanteerd voor een snelle doorgeleiding? 



Zullen de dorpsteams per dorpskern worden georganiseerd of regionaal? Op welke manier worden zij 

zichtbaar en toegankelijk?  

De dorpsteams voeren de basisondersteuning in de gemeente uit. Dat betekent preventie en vrij 

toegankelijke, lichte hulp. Zij gaan geen beschikkingen maken. Zodra er meer nodig is, wordt 

opgeschaald naar de gemeentelijke toegangsmedewerkers. We zorgen voor korte lijnen op basis van 

één gezamenlijk werkproces. We lichten e.e.a. graag verder mondeling toe.  

 

3) Basisondersteuning: 

Worden de afspraken over preventie en opvoed- en opgroeiondersteuning ABG op elkaar afgestemd? 

Gaat het CJG Breda ABG breed werken?  

De gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen hebben andere lokale 

samenwerkingspartners in de basisondersteuning, maar ook een eigen lokale context waar de 

uitvoering op aan moet sluiten. We willen maatwerk bieden en gaan de partners en werkwijze dus 

niet per definitie harmoniseren. Uiteraard leren de gemeenten wel van elkaar en spreekt de 

werkwijze van het CJG Breda ook binnen Gilze en Rijen aan. Op basis van inhoudelijke wensen kan er 

dus zeker een stukje harmonisatie plaats gaan vinden.  

 

4) Inkoopsystematiek en programma van eisen:  

Gaat ABG een eigen inkoopsystematiek vaststellen of wordt aangesloten bij één van de 

jeugdhulpregio’s? In hoeverre kan gegarandeerd worden dat bestaande aanbieders behouden 

worden en dat zorg die al wordt ingezet kan worden gecontinueerd?  

We willen voor de inkoop jeugdhulp gaan aansluiten bij de regio Hart van Brabant.  

Op dit moment zijn er 25 jongeren uit de gemeente Baarle-Nassau in zorg bij een aanbieder die 

gecontracteerd is door de regio WBO en niet door de regio HvB. We hebben onderzocht hoe we 

deze zorg kunnen borgen bij een overgang naar een andere regio. Dat is mogelijk, waarbij we wel 

afhankelijk zijn van de bereidheid van aanbieders om hier aanvullende afspraken over te maken. We 

verwachten hier geen problemen, omdat de aanbieders hierbij uiteraard ook een belang hebben en 

we e.e.a. administratief licht willen organiseren.  

Wat betreft het behouden van lokale aanbieders: deze vallen onder de koepelorganisatie 

Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ). SZZ is zowel in WBO als in HVB gecontracteerd, waardoor de 

lokale zorgboerderijen dus zorg in natura kunnen blijven bieden. 

 

5) Kosten en duur van de samenwerking:  

Wat zijn de kosten?  

Voor welke termijn wordt samenwerking aangegaan? Wanneer wordt geëvalueerd? 

De kosten van regionale samenwerking in Hart van Brabant (HvB) zijn vergelijkbaar met die van 

samenwerking in West-Brabant Oost (WBO). Voor welke termijn de samenwerking wordt aangegaan 

is nog niet bekend. Na de definitieve besluitvorming gaan we het formele verzoek doen om uit te 

treden uit WBO en toe te treden tot HvB.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

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

 
Piet Sprangers 

Domeinmanager Sociaal 


