Adviesraad Sociaal Domein Baarle-Nassau
De heer Jos Jansen
p/a Hulstakker 16
5111 XN BAARLE-NASSAU

Behandelaar: Kees Jacobs
Telefoonnummer: 088-3821086
Mail: keesjacobs@abg.nl

Uw kenmerk:
Ons kenmerk: 18uit08587
Zaaknummer: 16ZK11448, 18ZK03241

Verzonden op: 15-8-2018
Onderwerp: advies over voortgang vervolgonderzoek evaluatie en toekomstige samenwerking met
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Geachte heer Jansen,

Op 11 juni 2018 hebben wij van u een advies d.d. 9 juni 2018 ontvangen over de voortgang van het
er olgo derzoek op de e aluatie e toeko stige sa e erki g et het CJG Breda
7 . I dit
advies vraagt u kort samengevat naar het concrete tijdsplan voor het onderzoek, de looptijd van de
samenwerkingsovereenkomst voor het CJG Breda, het van begin af aan betrekken van de adviesraad
bij dit onderzoek en tenslotte om de regie in eigen hand te houden en niet afhankelijk te laten zijn
van de gemeente Breda.
In uw brief stel t u dat u op 26 maart en op 17 mei 2018 door de heer K. Jacobs van het cluster
Sociaal Domein van de ABG-organisatie bent geïnformeerd over de stand van zaken van het
onderzoek. In de daarop volgende periode hebben wij ons nogmaals gebogen over de
onderzoeksopdracht en over de aanpak van dit onderzoek. Op 31 juli 2018 hebben wij daarover een
aantal besluiten genomen, waarvan wij de Commissie Mens & Maatschappij bij een Memo (kenmerk:
18int06095) op de hoogte hebben gesteld. Deze Memo treft u bijgaand aan. In deze Memo worden
de door u gestelde vragen beantwoord. Gemakshalve verwijzen u hiernaar.
In de Memo wordt ook bericht en toegelicht dat we hebben besloten om eerst in 2019 een nieuw
beleidskader vast te stellen voor de uitvoering van de jeugdhulp in Baarle-Nassau. We willen de
uitkomsten van ons onderzoek naar de toegang tot de jeugdhulp hierin meenemen. Ook sluiten we
dan qua proces aan bij de overige gemeenten in de regio West-Brabant-Oost.
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Wij zullen niet wachten op de uitkomsten van het onderzoek van de gemeente Breda maar zullen ons
onderzoek daarmee gelijktijdig uitvoeren. We hebben met Breda afgesproken om elkaar op de
hoogte te houden van de bevindingen. Op die manier kunnen we de bevindingen van Breda ook
betrekken bij ons onderzoek.
Het onderzoek zal worden uitgevoerd door mevrouw M. Loots en de heren K. Jacobs en J. van
Hooijdonk van het Sociaal Domein van de ABG-organisatie.
Wij vertrouwen erop dat de Memo aan de Commissie Mens & Maatschappij u een duidelijk beeld
geeft van de onderzoeksopdracht en -aanpak. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u zich wenden
tot de genoemde beleidsmedewerkers van het Sociaal Domein van de ABG-organisatie.

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

Piet Sprangers
Domeinmanager Sociaal
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