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Opzeggen basisovereenkomsten Gedwongen Kader Jeugd.

Voorstel
De opzegging van de basisovereenkomsten Gedwongen Kader Jeugd 2018 met Bureau
Jeugdzorg Limburg, William Schrikker Stichting jeugdbescherming en jeugdreclassering en
Leger des Heils Jeugdbescherming en reclassering per l januari 2019 te bevestigen
conform bijgevoegde conceptbrieven.

Inleiding
Sinds de invoering van de Jeugdwet daalt het aantal maatregelen op het gebied van
Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) landelijk en in onze regio sterk. De
uitvoering van JBllR is in een aantal regio's in ons land flink onder druk komen te staan
door deze daling in combinatie met een aantal andere factoren. In 2OL7 heeft de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in opdracht van het ministerie van Justitie
en Veiligheid een onderzoek gedaan naar deze situatie en werd duidelijk dat er reële
continuiteitsrisico's bestaan ten aanzien van de uitvoering van JB/JR. De VNG roept
daarom de
gemeenten op om over te gaan op subsidiering van JBIJR.
De subsidieregeling voor de gemeenten in Midden-Limburg West is gereed, het proces van
beoordelen van de aanvragen en beschikken is gaande en zal voor 15 november 2018
afgerond zijn.

Beoogd effect/doel
Het beoogd effect van een nieuwe financieringssystematiek voor het gedwongen kader is
gericht op het verlagen van continuiteitsrisico's m.b.t. de uitvoering van jeugdbescherming
en jeugdreclassering.

Argumenten
1. De gemeenten in (Midden)-Limburg (west) gaan over op subsidiëring van de

jeugdbescherm ing en jeugdreclassering.
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Als gevolg hiervan dienen de huidige overeenkomsten jeugdbescherming en
jeugdreclassering (tezamen; gedwongen kader) opgezegd te worden.
Dit is op 26 juni 2018 gedaan middels een brief, onder voorwaarde dat het college van
B&W op 3 juli 2018 besluit tot opzegging. In de brief van 26 juni 2018 is aangekondigd
dat het besluit van het college van B&W bevestigd zal worden middels een brief. In
bijgevoegde brief wordt het opzeggen van het contract bevestigd.

Kanttekeningen en risico's
Geen

Financiële, personele en juridische gevolgen
Geen

Uitvoering/evaluatie
N.v.t.

Commu nicatie/ participatie
Via bijgevoegde conceptbrief.

Overleg gevoerd met

Intern:
M. Rosbergen (juridisch beleidsadviseur OCSW)

Extern:
Juridische werkgroep Midden-Limburg

Bijlagen:
1. Brief "Bevestiging opzegging basisovereerrkornsl" aart Bureau Jeugdzorg Limburg
2. Brieî "Bevestiging opzegging basisovereenkomst " aan William Schrikker stichting
jeugdbescherming en jeugdreclassering
3. Brief "Bevestiging opzegging basisovereenkomst " aan Leger des Heils
Jeugdbescherming en
reclassering
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