Secretariaat:
Cliëntenraad Jeugdwet
Email:info@crjw-go.nl
Web: www.crjw-go.nl

Notulen Cliëntenraad Jeugdwet 16 april 2018
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:

Afwezig:

Rondeel
19.30 uur
Sander de Vos, Janny Boskers, Petra de Blok, Liesbeth Markwat, Diana
Grinwis, Willemieke Verduin, Kim Starling, Marian Rink, Tonnie de Bruijn
Dirkien Wagner (notulist).
Carina Broeders

1. Opening
Sander heet ieder welkom.
2. Mededelingen:
- Vacature cliëntenraad: Carina heeft opgezegd. Haar zoon heeft geen indicatie meer voor
het JOT. Er zijn nog twee mogelijke kandidaten. DB (Dagelijks Bestuur) zal dit afhandelen.
- Adviesraad heeft een brief aan het college gestuurd i.v.m. coalitievorming m.b.t. de
jeugdwet. Het hele document volgt ter informatie, als ook een actielijst met de
verbeterpunten, inclusief advies! Communicatie is een heikel punt.
- Inzage in documentatie via Schulinck. Leden van het dagelijks bestuur ontvangen
toegang tot dit systeem van de gemeente wat inzage geeft in alle wetgeving, uitleg, e.d.
Petra en Willemijn willen ook graag inzage.
- Nu al heeft ieder lid van de cliëntenraad een belangrijke taak: Vertel binnen je eigen
netwerk dat de raad er is en wat we doen.
Contactgegevens van alle instanties waar gemeente mee verbonden is volgt.
- Terugkoppeling bijeenkomst versterken van de verbinding tussen onderwijs en
jeugdhulp 27 maart.
Conclusie van deze middag: chaotisch, vergeet de ouders niet, daar waar veel
specialisten bezig zijn onderneemt (bijna) niemand actie.
Sheets van die middag volgen via Marleen vd Schot, adjunt directeur SWVGO,
SamenWerkingsVerband Goeree-Overflakkee.
Dirkien zal Marleen hieraan herinneren.
3. Huishoudelijk reglement
Het concept, opgesteld door Sander, wordt besproken. Aangepast wordt:
- Art. 1, dit zal herschreven worden naar de Jeugdwet.
- Wet blijft staan wordt geen Jeugdwet.
- Document wordt aangevuld. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de secretaris waar
tijdens een vergadering. De penningmeester neemt communicatie met derden over.
Sander past het reglement aan en zal het aan de leden en Esther Meijer mailen.
4. Budget en Begroting 2018
Concept begroting wordt rondgedeeld.

Secretariaat:
Cliëntenraad Jeugdwet
Email:info@crjw-go.nl
Web: www.crjw-go.nl

Afgesproken is:
- Vergoeding voor deelname per vergadering € 10,00. Idem voor leden dagelijks bestuur,
zij vergaderen één keer voorafgaande aan iedere vergadering van de raad.
- Aan het einde van ieder kwartaal wordt de vergoeding overgemaakt, incl.
reiskostenvergoeding € 0,37 per km.
- Materialen/apparatuur wordt niet aangeschaft, mogelijk wel voor degene die website
gaat beheren.
- Als er aan het einde van het jaar een budget is voor een activiteit in informele sfeer
zullen we dit organiseren.
Nog in te vullen: PR.
Ook kosten voor een training/spreker zijn nog lastig om te begroten.
Vragen: Uit welk budget van de gemeente gaat deze begroting af? Wat wordt er met de
middelen gedaan die niet besteed worden? Janny zal dit navragen.
5. PR Commissie
In deze commissie gaan deelnemen:
Petra, Kim, Willemieke, Diana, Liesbeth. Evt. klankbord: Tonny.
Volgende vergadering vernemen we het eerste plan. Streven is om dit in de vergadering van
juni af te ronden zodat dit vervolgens aan de afdeling communicatie GGO kan worden
voorgelegd.
6. Externe trainingen
Hiervoor wordt een eenmalig budget van max. € 3000,00 verstrekt. Als er ideeën zijn, laat
het horen.
- Liesbeth Juzt, Gemeente Roosendaal, komen aan huis, maken een plan. Waarom is dit in
Gemeente Roosendaal wel en in GO niet?
- Marleen van der Schoot, SWVGO, wil heel graag in overleg met de raad. Doel: sociale
kaart maken.
7. Vergaderschema
Voorgesteld wordt om niet in juli, aug en dec te vergaderen. Alle andere maanden op de
derde maandag om 19.30 uur. Voor 2018 betekent dit:
28 mei (i.v.m. Pinksteren verschuift dit een week), 18 juni, 17 september, 15 oktober, 19
november.
Plaats: Rondeel.
Dagelijks bestuur houdt vooroverleg op de eerste maandag van de maand, tenzij anders
gepland.
Tonnie geeft aan dat hij 28 mei en 18 juni afwezig is.
Dirkien zal vergaderruimte reserveren.
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8. Rondvraag
Janny: In de Jeugdwet wordt de overgang van JOT naar WMO beter geregeld. Men kan nu
verlenging van de Jeugdwet aanvragen. Wachtlijsten voor begeleid wonen zijn lang. Indicatie
is hiervoor nodig. Dit kan pas vanaf 18e jaar aangevraagd worden, vervolgens gaat dan de
wachttijd in.
Diana: Omdat haar kind vast liep bij het JOT werd zij doorgestuurd naar BTSW. Hier kreeg ze
steeds te maken met een nieuwe hulpverlener. Werkmethoden zijn dubieus. Sander herkent
dit uit zijn vorige baan/studie en heeft inmiddels aangegeven dat hij een advies wil opstellen
om deze in te dienen bij de adviesraad
Willemieke: Stelt voor om dhr. Henk v. Putten, directeur SWVGO, uit te nodigen voor de
volgende vergadering. h.vanputten@swvgo.nl.
Kim: Zij verleend nu pleegzorg. Hierna kunnen de kinderen gebruik maken van crisisopvang.
De kinderbescherming heeft geen contact met JOT. Een heel kwetsbare doelgroep: als 18jarige heb je nog (veel) begeleiding nodig.
Ander onderwerpen die ter tafel kwamen:
- Wanneer kun je lid worden van de cliëntenraad? Antw.: Je (pleeg) kind krijgt
ondersteuning via het JOT of VOT, Voorschoolse Ondersteuns Team.
- Vervoerskosten valt dit onder de Jeugdwet? Nee, als je voor vergoeding in aanmerking
wil komen moet dit aangevraagd worden via WMO.
- Je bent als hulpvrager afhankelijk van JOT, dat maakt je kwetsbaar.
- Er zijn 60 zwerfkinderen op Flakkee! Vanuit adviesraad wordt met de nieuwe wethouder
hiermee geconfronteerd.
- Het vertrouwen in JOT en ook Lucertis loopt een deuk op door verwijzing, wisseling
medewerkers en de wachtlijst.
- Tijdens de vergadering is de adressenlijst rondgegaan, deze zal compleet gemaakt
worden.
9. Sluiting
Sander bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng.
Actielijst
Wie

Wat

Planning

Sander
Dirkien

Document coalitievorming en actielijst doormailen
Ruimte reserveren voor vergaderingen gepland in 2018 via
Esther Meijer
Via Esther vragen om overzicht van alle instanties waar JOT
mee samenwerkt.
Compleet maken ledenlijst incl. telefoonnr. en bankrek.nr.
Vervolgens rond mailen.
Petra en Willemieke ook aanmelden voor Schulinck.

10 mei
10 mei

Dirkien
Dirkien
Dirkien

Status

5 mei
10 mei
10 mei

Mails zijn uit
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Dirkien
Janny

Sander
Sander

Sheets bijeenkomst 27 maart opvragen
Begroting Cliëntenraad Jeugdwet, is hiervoor extra geld
vrijgemaakt of wordt een ander budget gekort? Niet besteed
budget blijft staan voor de raad?
Huishoudelijk reglement aanpassen door mailen
Advies BTSW opstellen

10 mei
10 mei

Mail is uit

10 mei
10 mei

Voldaan

