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Notulen Cliëntenraad Jeugdwet 17 september 2018
Plaats
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:

Rondeel
19.30 uur
Janny Boskers, Petra de Blok, Diana Grinwis, Willemieke Verduijn, Kim
Starling, Marian Rink, Dirkien Wagner, Tonnie d Bruijn en Sander de Vos
Liesbeth Markwat, mevrouw A. van Es beleidsmedewerker gemeente GO

1. Opening
Allen hartelijk welkom, bijzonder de gasten.
2. Presentatie L. (Laura) Heindijk, teamleider Jeugd en Gezin, vanuit gemeente GO
Mevrouw P. (Petra) Elhalky, coördinator, is ook aanwezig.
Uiteengezet wordt de organisatie van het team Jeugd en Gezin. Dagelijks is er een
bureaumedewerker aanwezig. Twee medewerkers dragen zorg voor de intake, twee keer
per week worden nieuwe aanmeldingen gescreend op urgentie. Wekelijks wordt de
wachtlijst doorlopen, op een aantal onderdelen is deze er niet of acceptabel. Helaas is er op
dit moment nog een lange wachtlijst voor specialistische zorg. Sinds kort is er een
kwaliteitsmedewerker werkzaam. Processen worden gescreend. Dit draagt bij aan een
efficiënte en effectieve werkwijze.
Kortom: het team is volop in ontwikkeling! Verbeter punt is o.a. het berichtenverkeer naar
zorgaanbieders
Het plan om bij de komende vergaderingen een thema te bespreken wordt enthousiast
ontvangen. Laura en/of Petra zullen hierbij aanwezig zijn.
Genoemd worden om uit te diepen: Samenwerking zoeken, klanttevredenheidsonderzoek,
hulpverleningsinstanties, rol cliëntenraad, vroeg signalering, overgang 18 – en 18 +,
verslavingszorg omtrent alcohol en drugs, PGB, juridisch kader en dwangzorg.
Vragen die beantwoord werden.
 Hoe bereiken jullie nu de ouders? Samenwerkingsverband, scholen,
consultatiebureau Centrum Jeugd en Gezin, kinderartsen van het Van Weel-Bethesda
ziekenhuis. Ouders kunnen ook zelf de gemeente bellen, dit is veelal onbekend.
 De regie bij enkelvoudige zorg kan die bij ouders gelegd worden?
De gemeente draagt de verantwoordelijkheid, hoe verenig je dit in de praktijk?
 Via de huisarts kan ook zorg Jeugd-GGZ ingeroepen worden. In de praktijk blijkt
POH huisarts een lagere drempel voor jeugd te zijn. Eilandelijk breed wordt dit
opgezet.
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 Verslavingsproblematiek komt via de huisarts bij POH binnen, niet bij het Team Jeugd
en Gezin.
 Het team Jeugd en Gezin wordt geassocieerd met verplicht opgelegde zorg, dit zorgt
helaas voor een hoge drempel.
 Overgang van Jeugdwet naar WMO voor jeugdigen die pleegzorg ontvangen is er een
overgangsregeling. Tot 21 jaar valt de jeugdige onder de Jeugdwet, Tenzij hij
aangeeft te willen stoppen. Voor 21-23 jarigen is er een heroverweging.
Kinderen waarvan ouders schuldhulpverheling ontvangen, kunnen aanspraak maken op een
Kindpakket. Denk aan sport abonnement, laptop en fiets voor 12+, winterkleding, 10
vrijkaartjes kerstbal. Afdeling Sociale Zaken draagt zorg voor de organisatie en uitvoering van
het Kindpakket.
Er is een nieuwsbrief uitgegeven door het Team Jeugd en Gezin. Deze is niet aangekomen en
wordt opnieuw verstuurd door Petra
3. Notulen
Geen opmerkingen.
Actielijst :
punt 14, Visie en missie is afgerond. Nogmaals naar iedereen doormailen.
Punt 18, Lijst met afkortingen en betekenissen. Deze is opgesteld maar zal voor het plaatsen
op de website nagekeken worden.
4. Mededelingen
Er komt een nieuwe meldcode voor jeugdprofessionals, de gemeente gaat er dan ook mee
werken. Welke hulpverleners zijn betrokken bij een kind. Doel is
Als je niet wil worden opgenomen kun je dat aangeven.
Meer info ontvangen alle ouders
5. Voortgang website en social media
Wordt vervolgd. Binnenkort heeft het dagelijks bestuur een overleg met mevrouw A. van Es
en mevrouw E. Meijer.

6. Aandacht voor dak- thuisloze jongeren op februari vergadering van ASDGO
Het gaat niet om formele dak- en thuislozen maar om jongeren die ingeschreven staan op
het adres van de ouders maar veel op straat verblijven. Hoe bereik je deze groep? Dit is het
thema in februari.
De Veldwerker de heer G. Rikkens is niet altijd bekend bij ouders.
Aan Kim wordt gevraagd of zij jongeren kan benaderen die veel op straat leven en bij het
bespreken van dit thema aanwezig kunnen zijn.
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7. Ideeën gevraagd voor bestemming locatie Bijstand werkt samen (zandpad 70
Middelharnis)
Dit pand zouden we misschien enkele dagdelen per week kunnen gebruiken.
Het is ook een mooie plaats om een poster van de Cliëntenraad op te hangen en informatie
achter te laten.
8. Thema-avond Drugs op Flakkee
O.a. bij een benzinestation hangt een kleine poster. 11 oktober is er een samenkomst.
Gebrainstormd wordt over een coffeeshop op Flakkee!
Eén persoon is initiatiefnemer en is aan het lobbyen.
9. Rondvraag
Marian: Alcoholgebruik. Jeugdigen worden naar huis gestuurd door politie in het weekend
Winkeliers worden ook gecontroleerd op verkoop aan jongeren onder 18 jaar.
10. Sluiting
Allen bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng.
Volgende vergadering op 15 oktober 2018.

Actielijst
Wie
05
Dirkien
07

Janny

09

Sander

10
12
15
17

Sander
Dirkien
Dirkien
Petra

NIEUW

Wat
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
Bespreken in Adviesraad
Laptop/tablet
Marian aanmelden als lid bij de gemeente
Schema genodigden opstellen en deze uitnodigen
Voorraad enveloppen, A5, 20 stuks

Planning
Status
In sept. opnieuw
doorgeven
loopt

loopt
loopt
loopt

