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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2019Z20022
Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport en voor Rechtsbescherming over het bericht dat de overname van
jeugdzorginstelling Juzt is afgeketst (ingezonden 18 oktober 2019).
Vraag 1
Wat is uw reactie op het bericht dat de overname van de bijna failliete
jeugdzorginstelling Juzt is afgeketst?1
Vraag 2
Bent u in overleg met de negentien gemeenten in West-Brabant en weet u
waarom zij een overname van het bijna failliete Juzt, hebben geblokkeerd?
Kunt u uw antwoord toelichten?
Vraag 3
Voor welk deel van de genoemde 12 miljoen euro zou het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport garant staan en voor welk deel de
gemeenten in West-Brabant?
Vraag 4
Welke voorwaarden zijn er door u verbonden aan het deel waarvoor het
ministerie garant staat? Stonden die voorwaarden een overname door een
andere partij in de weg?
Vraag 5
Wat zijn de gevolgen van het feit dat de gemeenten nu gaan voor een
scenario waarbij Juzt verder moet in «fors afgeslankte» vorm, voor de
zorgcontinuïteit voor de 1.800 kinderen en jongeren?
Vraag 6
Draagt het ministerie ook bij aan de kosten voor dit scenario? Zo ja, voor
hoeveel en welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?
Vraag 7
Wat zijn de totale kosten voor het scenario waar de gemeenten nu voor
gaan? Zijn die meer of minder dan de 12 miljoen euro die een overname zou
hebben gekost?
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Vraag 8
Wat hebben beide scenario’s voor gevolgen voor de 1.800 kinderen en
jongeren en de circa 600 medewerkers? Kunt u zich hun zorgen voorstellen?
Vraag 9
Wat vindt u ervan dat de verantwoordelijk wethouders zwijgen in alle talen,
terwijl de onrust onder cliënten en hun ouders toeneemt?
Vraag 10
Als de genoemde overnamekandidaat evenals klaarblijkelijk Juzt, de
jeugdzorg niet voor het beschikbare budget kan bieden, moet dan niet de
conclusie zijn dat het budget te krap is?
Vraag 11
Bent u en/of zijn de gemeenten ook bereid structureel geld bij te dragen aan
goede jeugdzorg in West-Brabant, of is het na deze zoveelste financiële
injectie wachten op nieuwe problemen?
Vraag 12
Bent u gelet op de acute problemen bij Juzt en groeiende ongerustheid
bereid deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden?
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