Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Baarle-Nassau,
Postbus 105,
5110AC Baarle-Nassau

Baarle-Nassau, 9 juni 2018

Onderwerp: advies over voortgang Vervolgonderzoek evaluatie en toekomstige
samenwerking met het CJG Breda 2017

Geacht College,

In het voorbije jaar hebben we meerdere keren contact gehad met wethouder J. Vermeer en
beleidsmedewerker Kees Jacobs over het Vervolgonderzoek m.b.t. de evaluatie van het CJG
en over de toekomst van de samenwerking met CJG Breda. Ons laatste overleg hierover –
samen met leden van de portefeuille Jeugd van de Adviesraad Alphen-Chaam – hadden we
met de heer K. Jacobs in het gemeentehuis in Alphen op 26 maart 2018.
De agenda van die vergadering vermeldde voornamelijk informatie van de kant van de
gemeente over de stand van zaken betreffende de samenwerkingsovereenkomst met de
gemeente Breda, over het uitvoeren van aanbevelingen in de evaluatie en over het
vervolgonderzoek. Verder kwam nog de monitoring ter sprake. Staande de vergadering werd
daaraan het punt ‘Betrokkenheid van de Adviesraden bij het proces’ toegevoegd, op verzoek
van de adviesraden.
In zijn mail van 28 maart deelt de heer Jacobs de adviesraden mee: “Jullie hebben terecht
opgemerkt dat beide gemeenten aan de adviesraden hebben toegezegd om hen in een zo
vroeg mogelijk stadium te betrekken bij de beleidsontwikkelingen. Ik heb aan jullie
toegezegd dat ik het plan van aanpak/startnotitie aan jullie zal toesturen zodra die hiervoor
gereed is.” Dit wordt gevolgd door het verzoek om aan te geven wat volgens ons het
primaire eindresultaat dient te zijn en welke vragen er gesteld dienen te worden m.b.t. een
meer integrale toegang binnen het sociale domein.
In diezelfde periode werden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden, kreeg Baarle-Nassau
een nieuwe coalitie en een nieuw college, gevormd door ‘nieuwe’ politieke partijen.
Op 17 mei – nadat we aan zijn verzoek om te reageren op de door hem gestelde vragen
voldaan hebben – meldt de heer Jacobs ons: “Helaas is ons onderzoek sinds ons laatste
gesprek weinig gevorderd doordat andere prioriteiten moesten worden gesteld en ook

doordat de gemeente Breda zelf ook onderzoek doet naar een mogelijk andere opzet en
ander takenpakket voor het CJG.”
Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de Adviesraad Sociaal Domein de volgende
vragen voor u:
-

Welk tijdsplan heeft het College momenteel t.a.v. het vervolgonderzoek CJG? In de
evaluatie van het CJG werd nog gesteld dat de overeenkomst met Breda van
rechtswege eindigde op 31-12-2017, maar dat de samenwerking met het CJG-Breda
in 2018 voortgezet zou worden, omdat er nog geen uitgewerkt alternatief was. Met
de vertraging die zich nu weer voordoet is het de vraag of 31-12-2018 nog wel een
reële optie is voor eventuele beëindiging van de samenwerking.

-

De Adviesraad vraagt zich tevens af of de toezegging aan de Adviesraad om van begin
af aan mee te denken niet op de tocht komt t staan, nu er een flinke vertraging in het
proces gaat optreden.

-

De Adviesraad is van mening dat het belangrijk is om als gemeente Baarle-Nassau de
regie in handen te houden en eigen onderzoek te doen i.p.v. de beslissing van de
gemeente Breda lijdzaam af te wachten.

De Adviesraad is van oordeel dat het vervolgonderzoek naar de toekomst van het CJG
vraagt om een snelle en gedegen aanpak.
We hopen dat onze zorgen onnodig zullen blijken, maar verzoeken u niettemin hierover
met ons op korte termijn in gesprek te gaan en duidelijkheid te verschaffen over de
werkelijke intenties aangaande de toekomst van het CJG.

Met vriendelijke groet,

namens de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Baarle-Nassau,
J. Jansen, voorzitter

Cees Raats, secretaris

