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Uw kenmerk:
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Verzonden op: 23 november 2017
Onderwerp: advies bij de evaluatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin Breda 2017

Geachte heer Jansen,

Op 14 november 2017 heeft ons college kennis genomen van uw advies d.d. 27 oktober 2017 met
etrekki g tot de e aluatie e epali g toeko stige sa e erki g et het Centrum voor Jeugd en
Gezi Breda . ‘eke i g houde d et u ad ies he e ij op 4 o e er
7 de olge de
besluiten genomen:
1. instemmen met genoemde evaluatie en het uitvoeren van de aanbevelingen die in de
evaluatie zijn opgenomen;
2. uitvoeren van een vervolgonderzoek in 2018. De gemeenten Alphen-Chaam en BaarleNassau streven naar een zo groot mogelijke afstemming en samenwerking tussen de drie
beleidsvelden Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Het doel hiervan is te komen tot een meer
integrale benadering. De toegang tot deze drie beleidsterreinen is nu niet in elkaars
a ijheid geregeld, zodat ee gezi sgeri hte e aderi g a uit het adagiu éé gezi , éé
pla e éé regisseur iet altijd erkelijkheid is. Het ko e de o derzoek ri ht zi h op
s e ario s aari dat el gerealiseerd ka orde i Alphe -Chaam en in Baarle-Nassau.
Het besluit tot een koerswisseling of – voortzetting zullen wij zorgvuldig voorbereiden. Ook
zullen wij hierover te zijner tijd het advies van uw raad vragen;
3. het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Breda over de
samenwerking binnen het CJG Breda tot 31-12-2018 in verband met het eerder genoemde
onderzoek. Het jaar 2018 is dan het jaar waarin het onderzoek wordt uitgevoerd en waarin
tevens wordt begonnen met de implementatie van een eventuele nieuwe werkwijze voor de
toegang tot de ondersteuning/hulp op grond van de Wmo, de Jeugdwet en de
Participatiewet. Indien noodzakelijk kan die implementatieperiode, en dus de
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samenwerkingsovereenkomst, wat betreft de toegang tot de jeugdhulp worden verlengd tot
1-8-2019. Het overleg met de gemeente Breda hierover is opgestart;
4. informeren van de Commissie Mens en Maatschappij over deze besluiten.

In uw advies van 27 oktober 2017 heeft u ook een aantal vragen gesteld aan ons college. Ons college
heeft op 21 november 2017 de antwoorden op uw vragen vastgesteld. Deze antwoorden treft u aan
in de bijlagen bij deze brief.

Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft of een nadere
toelichting wilt, kunt u zich wenden tot de heer K. Jacobs van het Sociaal Domein.

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

Piet Sprangers
Domeinmanager Sociaal

Bijlagen:
a. otitie de e aluatie e epali g toeko stige sa e erki g et het Ce tru oor Jeugd e
Gezi Breda ;
b. beantwoording door het college van de vragen van de Adviesraad bij deze evaluatie.

2 van 2

