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Momenteel spelen er diverse ontwikkelingen op het terrein van Bureau Jeugdzorg. De verantwoordelijkheid voor 
de huidige taken van Bureau Jeugdzorg komen per 1-1-2015 over naar gemeenten. Hiervoor wordt momenteel 
het huidige Bureau Jeugdzorg afgebouwd en wordt een deel van Bureau Jeugdzorg opgebouwd. In 
onderstaande raadsinformatie wordt ingegaan op deze ontwikkelingen.  
 

Overgang Toegang Bureau Jeugdzorg naar  het voorliggende veld. 
Een deel van de medewerkers nu werkzaam bij de toegang van Bureau Jeugdzorg zullen worden overgeplaatst 
naar het voorliggend veld. Voor de gemeente Goirle betekent dit dat er 1 fte zal worden toegevoegd aan 't 
Loket.  De medewerker komt niet in dienst van de gemeente, maar hoogstwaarschijnlijk bij het IMW.  
 
De vorming van het AMHK, de samensmelting van AMK en Steunpunt Huiselijk Geweld 

o Het AMK en SHG vormen reeds nu al een organisatorisch team met een werkplek in het Zorg 
en Veiligheidshuis. 

o Aan de huidige uitvoerende instellingen ( BJZ Tilburg en Kompaan en de Bocht) is ambtelijk 
gevraagd om zo spoedig mogelijk met een bedrijfsplan/begroting te komen voor een AMHK. 

o Na afstemming met de regio gemeenten Hart van Brabant, zal er vanuit de gemeente Tilburg 
een programma van eisen voor een gezamenlijk subsidieverzoek voor 2015 gestuurd worden 
naar Kompaan en de Bocht en BJZ. 

 
De vorming van een Gecertificeerde Instelling (G.I)voor het gedwongen kader (nu jeugdbescherming en 
jeugdreclassering)   
Begin juni 2014 leveren de directeuren van de drie vestigingen van BJZ in concept een advies aan voor de 
inrichting van de GI in Midden en West Brabant. Dit op basis van het concept normenkader dat daar landelijk 
voor is.  Dit advies bestaat uit een algemeen gedeelte voor de gehele regio MWB met per vestiging mogelijk 
specifieke manieren van werken. Het advies wordt eerst besproken in de ambtelijke MWB werkgroep, waarna 



het advies voor besluitvorming gaat naar de drie afzonderlijke regio's. Voor Midden Brabant gaat dit via het 
ambtelijk overleg jeugd Hart van Brabant. 
De vormgeving van de spoedeisende zorg voorziening. 
Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen het verlenen van hulp bij acute crisis waar jeugdigen bij 
betrokken zijn ( een voorziening die nu voor MWB is ondergebracht bij BJZ Roosendaal) en het snel plaatsen van 
jongeren in een opvangvoorziening ( een verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders). 

o De gezamenlijke zorgaanbieders ( Kompaan en de Bocht, Juszt, GGZ Breburg, MEE, Amarant, 
Prisma, Asvz enz.) en BJZ Roosendaal zijn hierover met elkaar in overleg en hebben hun eerste 
ideeën daarover besproken met de ambtelijke werkgroep MWB. 

o De gemeenten in MWB formuleren hun uitgangspunten voor SEZ in de nieuwe situatie na 1 
januari 2015, die voorgelegd worden aan de ambtelijke overleggen in de regio's.  Uitgangspunt 
is daarbij om het goed functionerende systeem van nu te behouden en waar mogelijk te 
verbeteren. 

 
De vormgeving van Jeugdzorg Plus, de gesloten jeugdinstellingen  
Voor sommige jongeren is het tijdelijk noodzakelijk met een rechtelijke machtiging gesloten geplaatst te worden. 
Daartoe werken al geruime tijd de BJZ 's van Zeeland, Brabant en Limburg samen met 5 instellingen in het 
werkgebied. Hiervoor zijn 285 (dure) plekken nodig volgens ervaringen uit het recente verleden. De aansturing 
daarvan gebeurde vanuit BJZ Roosendaal voor de hele regio Zuid in samenspraak met de betrokken instellingen. 
De financiering was landelijk vanuit VWS. Op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel om deze goed 
functionerende  werkwijze te continueren en een model te vinden om de kosten daarvan te verdelen over de 
gemeenten. 
 
 
 
Budgetten Bureau Jeugdzorg 2015-2016 
Het huidige Bureau Jeugdzorg (BJZ) moet worden omgevormd tot een gecertificeerde instelling (G.I.) 2015 zal 
worden bezien als overgangsjaar waarin het huidige BJZ zich zal omvormen voor de regio's West Brabant West, 
Midden Brabant en West Brabant Oost. Het gaat om de functies Advies-en Meldpunt Kindermishandeling, 
spoedeisende zorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering en de gesloten jeugdzorg, de wettelijke taken die we 
regionaal moeten organiseren. In overleg met het Rijk en BJZ heeft de brabant brede stuurgroep besloten 
zekerheid te geven aan BJZ over de budgetten 2015 en 2106. Het college van Burgemeester en Wethouders 
heeft hier inmiddels mee ingestemd.  
Hieronder wordt een aantal ontwikkelingen geschetst welke van invloed zijn op het proces en tegelijkertijd 
argumenten zijn om de afspraken met Bureau Jeugdzorg voor 2015 en 2016 te concretiseren:  
 
Continuering van de dienstverlening 
Bureau Jeugdzorg heeft  schriftelijke budgettoezeggingen nodig om de continuïteit van haar dienstverlening te 
kunnen garanderen en de reorganisatie te  kunnen starten (met instemming van OR, vakbonden en UWV). Met 
de regio’s moet daartoe  een kostendekkend exploitatiebudget overeengekomen worden voor 2015 en 2016.  
 
Beperking van frictiekosten 
Aan de regio’s wordt daarnaast gevraagd om zich in te spannen om bij te dragen aan de vermindering van 
frictiekosten. Onder andere door over overname van personeel of gebruik van drie huurpanden. De inspanning 
om frictiekosten te beperken is op landelijk niveau afgesproken tussen de betrokken ministeries, de provincies 
en de VNG. Door de inspanningen van de regio's en de afspraken die gemaakt zijn is nu de inschatting dat de 
geschatte frictiekosten teruggebracht kunnen worden van aanvankelijk 14,3 miljoen naar 7,2 miljoen. Deze 
frictiekosten kunnen gedekt worden vanuit de risico reserve BJZ NB (bedraagt € 7,8 miljoen). De provincie 



heeft goedgekeurd dat deze reserve wordt ingezet om de frictiekosten te dekken. Dit betekent echter wel dat er 
een zeer beperkte reserve over blijft en we niet weten welke kosten er nog meer zullen volgen in de toekomst. 
Dit vormt een zeker risico.  
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