
GEMEENTE v[¡EERT

Dhr. van de Straat, Bureau Jeugdzorg Limburg
Postbus 34
6040 AA Roermond

Weert, 26 juni 2018

Onderwerp : Opzeggen basisovereenkomst

Geachte heer van der Straat,

In 2017 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in opdracht van het
ministerie van Justitie en Veiligheid een onderzoek gedaan naar continuiteitsproblemen
m.b.t. de uitvoering van JeugdbescherminS (JB) en Jeugdreclassering (JR). Uit het
onderzoek bleek dat er reële continuiteitsrisico's bestaan en de VNG roept daarom
gemeenten op om over te gaan op subsidiering van JB / JR. U bent bij dit traject
betrokken en u is bekend dat gemeenten in Limburg voornemens zijn om per 1 januari
2019 over te gaan op subsidiëring van jeugdbescherming en jeugdreclassering.

De Basisovereenkomst Gedwongen Kader Jeugd 2018 tussen de gemeente Weert, en
Bureau Jeugdzorg Limburg zal om deze reden worden opgezegd met ingang van 1 januari
2019, afhankelijk van en onder de voorwaarde dat het college van B&W op 3 juli 2018
besluít tot opzegging van de overeenkomst en tot overgang op subsidiëring. Het proces
ziet er vervolgens als volgt uit:
Nadat het besluit van het college van B&W van de gemeente Weert bekend is, zal uw
organisatie een tweede brief ontvangen met daarin informatie over het besluit en een
expliciete vraag tot instemming met de ingangsdatum van de opzegging met ingang van 1
januari 2019. Bureau Jeugdzorg Limburg kan dit doen door één exemplaar van die
informatiebrief voor akkoord te laten ondeftekenen door een
vertegenwoordigingsbevoegde persoon en die aan de gemeente te retourneren.

groet,

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www. weert. nl - Tw¡tter: www.twitter. com/gemeenteweert
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GEMEENTE I/ì¡EERT

Leger des Heils Jeugdbescherming en reclassering
t.a.v. dhr. Oosterboer en dhr. Palsma
Postbus 3006
1300 EH Almere

Weert, 26 juni 2018

Onderwerp : Opzeggen basisovereenkomst

Geachte heer Oosterboer en heer Palsma,

In 2Ot7 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in opdracht van het
ministerie van Justitie en Veiligheid een onderzoek gedaan naar continuiteitsproblemen
m.b.t. de uitvoering van Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR). Uit het
onderzoek bleek dat er reële continuïteitsrisico's bestaan en de VNG roept daarom
gemeenten op om over te gaan op subsidiering van JB / lR. U bent bij dit traject
betrokken en u is bekend dat gemeenten in Limburg voornemens zijn om per 1 januari
2019 over te gaan op subsidiëring van jeugdbescherming en jeugdreclassering

De Basisovereenkomst Gedwongen Kader Jeugd 2018 tussen de gemeente Weert, en het
Leger des Heils Jeugdbescherming en reclassering zal om deze reden worden opgezegd
met ingang van 1 januari 2019, afhankelijk van en onder de voorwaarde dat het college
van B&W op 3 juli 2018 besluit tot opzegging van de overeenkomst en tot overgang op
subsidiëring. Het proces ziet er vervolgens als volgt uit:
Nadat het besluit van het college van B&W van de gemeente Weeft bekend is, zal uw
organisatie een tweede brief ontvangen met daarin informatie over het besluit en een
expliciete vraag tot instemming met de ingangsdatum van de opzegging met ingang van 1
januari 2019. Het Leger des Heils kan dit doen door één exemplaar van die informatiebrief
voor akkoord te laten ondertekenen door een vertegenwoordigingsbevoegde persoon en
die aan de gemeente te retourneren.

ijke groet,

Wilhelm¡nasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www. weert. n I - Twitter : www.twitter. com/gemeenteweert
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GEMEENTE vyEERT

William Schrikker Stichting lB en JR
Postbus 72685
1100 AR Amsterdam

Weert, 26 juni 2018

Onderwerp : Opzeggen basisovereenkomst

Beste meneer, mevrouw/

In 2017 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in opdracht van het
ministerie van Justitie en Veiligheid een onderzoek gedaan naar continuiteitsproblemen
m'b.t. de uitvoering van Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR). Uit het
onderzoek bleek dat er reële continulteitsrisico's bestaan en de VNG roept daarom
gemeenten op om over te gaan op subsidiering van JB / JR. u bent bij dit traject
betrokken en u is bekend dat gemeenten in Limburg voornemens zijn om per 1 januari
2019 over te gaan op subsidiëring van jeugdbescherming en jeugdreclassering

De Basisovereenkomst Gedwongen Kader Jeugd 2018 tussen de gemeente Weert en de
William Schrikker Groep zal om deze reden worden opgezegd met ingang van 1 januari
2019, afhankelijk van en onder de voorwaarde dat het college van B&W op 3 juli 2018
besluit tot opzegging van de overeenkomst en tot overgang op subsidiëring. Het proces
ziet er vervolgens als volgt uit:
Nadat het besluit van het college van B&W van de gemeente Weeft bekend is, zal uw
organisatie een tweede brief ontvangen met daarin informatie over het besluit en een
expliciete vraag tot instemming met de ingangsdatum van de opzegging met ingang van 1
januari 2019. De William Schrikker Groep kan dit doen door één exemplaar van die
informatiebrief voor akkoord te laten ondertekenen door een

rdigingsbevoegde persoon en die aan de gemeente te retourneren.
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Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weeÊ.nl
Webslte : www. weet. n I - Twitter: www.twitter. co m/ge meenteweert
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