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Onderwerp
Beëindigen basisovereenkomsten Gedwongen Kader Jeugd 2018

Voorstel
De basisovereenkomsten Gedwongen Kader Jeugd 2018 met Bureau Jeugdzorg Limburg,
William Schrikker Stichting jeugdbescherming en jeugdreclassering en Leger des Heils
Jeugdbescherming en reclassering op te zeggen vóór l juli 2018 conform bijgevoegde
conceptbrief.

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 JBÆR 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 2Ot7 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 t.a.v. de uitvoering van JBl JR. VNG roept daarom de
gemeenten op om over te gaan op subsidiering van JBllR. De subsidieregeling voor de
gemeenten in Midden-Limburg west is nagenoeg gereed en zal in de B & W vergadering
van 3 juli ter vaststelling worden voorgelegd. De huidige overeenkomsten
jeugdbescherming en jeugdreclassering (tezamen; gedwongen kader) dienen als gevolg
hiervan opgezegd te worden.

Beoogd effect/doel
Continuiteitsrisico's m.b.t. de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering te
verlagen.

Argumenten
1. De gemeenten in (Midden)-Limburg (west) gaan over op subsidiëring van de
jeugdbescherming en jeugdreclassering.
De overgang van inkoop naar subsidiëring van lB / JR voor de gemeenten in Midden-
Limburg west is zorgvuldig voorbereid. Het voorstel omtrent subsidiëring zal in juli in het
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college van B&W geagendeerd worden. De huidige overeenkomsten jeugdbescherming en
jeugdreclassering dienen als gevolg hiervan opgezegd te worden.

Kanttekcningcn cn risico's
7. Om het risico dat er geen aanbod van JB en lR is op 1 januari 2019 te minimaliseren,
wotdt de huidige overeenkomst'ondcr voorbehoud' opgezegd'
Er is gekozen voor een voorwaardelijke opzegging omdat de basisovereenkomst vóór 1 juli
2018 opgezegd dient te worden, terwijl pas na deze datum een besluit voorzien is m.b.t.
de subsidieregeling lB en JR 2Ol9-2O22. Dankzij het voorwaardelijke karakter wordt het
risico dat er geen aanbod van JB / JR is op 1 januari 2019 geminimaliseerd.
Een overstap naar subsidie wordt bovendien landelijk aangeraden en het proces is reeds

vergevorderd en afgestemd met de huidige aanbieders. Het is om deze redenen

aannemelijk dat de gecontracteerde aanbieders voorstander zijn van subsidie en dus

zullen instemmen met opzegging. Het risico op geen aanbod van JB / lR wordt dus zeer

klein ingeschat.
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Uitvoering/evaluatie
De gecontracteerde aanbieders ontvangen vóór l juli 2018 een brief waarin het college

aangeeft dat de betreffende overecnkomst tijdig wordt opgezegd per 31 december 2018,
afhankelijk van en onder voorwaarde dat het college van B&W op 3 juli besluit tot het
vaststellen van de subsidieregeling. Er wordt de wederpartij verzocht om na de informatie
over het besluit van het college van B&W schriftelijk aan te geven of men hiermee
instemt. De wederpartij zal daarna geïnformccrd worden over het besluit van het college.

Com mu n icatie/ partici Patie
Via bijgevoegde conceptbrief.

Overleg gevoerd met
ïntern:
S. Brouwers, M. Rosbergen, J. Verheesen

Extern:
Juridische werkgroep M idden-Limburg

Bijlagen

1. Brief "Opzeggen basisovereenkomst" aan Bureau Jeugdzorg Limburg
2. Brief "Opzeggen basisovereenkomst" aan William Schrikker stichting

jeugdbescherming en jeugdreclassering
3. Brief "Opzeggen basisovereenkomst" aan Leger des Heils Jeugdbescherming en

reclassering
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