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

Notulen Cliëntenraad Jeugdwet 28 mei 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,
Dirkien Wagner (notulist).
Tonnie de Bruijn

1.
Opening
Welkom allen.
2.
Notulen
De notulen van 16 april jl. worden tekstueel aangepast.
Schot wijzigen in Schoot. Tweede zin onder inbreng van Janny bij de rondvraag verwijderen.
3.
-

Mededelingen waaronder:
Voorstellen Marian Rink. Zij is deze vergadering aanwezig om een vollediger beeld van
de cliëntenraad te krijgen. Zij zorgt met haar man voor drie pleegkinderen en heeft
voor deze contact met JOT.

-

7 juni heeft Sander een bijeenkomst met werkgroep Jeugd van de Adviesraad. Er zal
dan een ontmoeting zijn met de nieuwe wethouder, de heer Berend Jan Bruggeman.
Een enthousiast en betrokken persoon.

-

Financieel: Kilometers voor de onkostenvergoeding worden afgerond. Bankrekening en
saldo moet nog geregeld worden, daardoor kan uitbetaling van de vergoeding voor het
2e kwartaal nog even duren.

4.
Visie en Missie
Concept is doorgenomen. Wil je nog iets gewijzigd zien laat het Sander weten via de mail.
Genoemd zijn:
Eerste alinea, eerste zin: Advisering aan de gemeente zodat de uitvoering van de Jeugdwet
leidt tot…etc
Tweede alinea opdelen in twee zinnen. ……..vallende zorgverlening. Door eigen ervaringen
aan te vullen met informatie ………..etc.
5.
Laptops voor leden cliëntenraad
Op de vergadering van de Adviesraad is besproken dat het budget voor aanschaf van
laptop/tablet voor ieder lid afzonderlijk niet in vermindering wordt gebracht op het budget
voor de Cliëntenraad Jeugdwet.
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Voorwaarden: als je binnen vier jaar uit de cliëntenraad gaat, betaal je per resterend jaar 25
% van de waarde of je levert het apparaat in. Dit is een vrije keuze.
Tonnie heeft nog geen keuze aangegeven. Sander handelt dit af bij de gemeente.
6.
Terugkoppeling vervolgbijeenkomst geen kind buiten spel
Willemieke, Janny en Petra zijn naar de bijeenkomst geweest. Het was goed dat leden van
de raad present waren.
O.a. is aan de orde geweest dat een verslag van SOT (School Ondersteuningsteam) altijd bij
de ouders moet komen, ouders zijn niet altijd aanwezig bij het overleg.
Deze middag is voor haar Petra vervelend verlopen, op 8 juni heeft zij een gesprek met
teamleider JOT om dit uit te praten.
Samenwerkingsverband heeft deze middag georganiseerd. Daarom horen zij te weten wat er
gebeurd is. Janny zal contact opnemen met de heer H. v. Putten. De punten die zij wil
bespreken sluit zij kort met Petra en Sander, zij geeft de voorkeur aan een telefonisch
gesprek.
Gevraagd wordt om mevrouw M. vd Schoot uit te nodigen, alsook iemand van JOT, voor een
vergadering.
7.
Inbreng Kim omtrent dak/ en thuislozen Goeree-Overflakkee
Het negatieve bericht over de gemeente, betreffende 60 zwerfjongeren op GO, is niet waar.
Ouders mogen kinderen niet uitschrijven. Tenzij ze een ander woonadres hebben. Iemand
heeft de helft verzonden omdat hij/zij persoonlijk last had van hangjongeren.
St. Ontmoeting is door gemeente ingeschakeld. De veldwerker, de heer Gerwin Rikkers,
heeft veel aandacht voor probleemjongeren.
Het drugsgebruik is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Afwijkend is de leeftijdsgroep waarin
de meeste problemen voorkomen, 14 – 16 jaar.
Sander weet dat de adviesraad hier ook mee bezit is. Hij neemt dit allemaal mee. Kim wordt
bedankt voor alle research.
8.
PR commissie
Petra zal bijeenkomst plannen zodat de opzet, zoals deze er nu ligt, door de commissie
afgerond wordt en er een volledig voorstel op tafel ligt. Ieder wordt gevraagd om betrokken
inbreng te leveren.
Tip: vraag bij meerdere personen/bedrijven om een offerte.
De heer Wim de Witte, cliëntenraad participatiewet, heeft aangegeven dat hij graag wil
helpen met de website.
De heer Van de Weij, www.vdweij.nl, wordt ook genoemd om een offerte op te vragen.
Er is een kleurrijk logo gekozen. Volwassenen om een kind.
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9.
1e Adviesrapport
Dit is een opzet en wordt besproken in de werkgroep Jeugd en daarna bijgesteld. Over de
inhoud is ieder positief. Voordat het ingediend wordt bij de Adviesraad ontvangt ieder het
origineel.
10.
Rondvraag
Sander
Toegang tot Schulink, het informatiesysteem van de gemeente. Het blijkt dat
op dit moment alleen Sander toegang heeft. Janny, Petra, Willemieke en
Dirkien geven aan geen informatie via de mail te hebben ontvangen. Sander
neemt dit mee.
Diana
BTSW, nog iets gehoord? Het Adviesplan wat met de stukken is verzonden
wordt voorbesproken op 7 juni.
Kim
Zijn alle werkers met kinderen bij de gemeente gescreend? Dit is in orde.
11.
Wat verder ter tafel komt
Dirkien zal Marian aanmelden als lid bij de gemeente.
12.
Sluiting
Volgend overleg 18 juni, zelfde tijd en plaats.
Liesbeth geeft aan de volgende vergadering afwezig te zijn.
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Planning
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Sander

10 mei
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Janny

10 mei

loopt

09

Sander

Petra en Willemieke ook aanmelden voor Schulinck.
Janny en Dirkien ook aanmelden
Begroting Cliëntenraad Jeugdwet, is hiervoor extra geld
vrijgemaakt of wordt een ander budget gekort? Niet besteed
budget blijft staan voor de raad?
Advies BTSW opstellen, is verwerkt in 1e Adviesplan

Status
loopt

10 mei

loopt

NIEUW
10
Sander
11
Dagelijks
bestuur
12
13

Dirkien
PRcie

Laptop/tablet
Uitnodigen mevrouw Marleen vd Schoot en
teamleider/medewerker JOT
Overleg voorbereiden, wat willen we hiermee bereiken
Marian aanmelden als lid bij de gemeente
Voorstel maken door gehele commissie

Mail is uit
Voor 18/6

