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Notulen Cliëntenraad Jeugdwet 15 februari 2021
Plaats:
Tijd:
Gast:

Aanwezig:
Afwezig:

Via Teams
19.30 uur
Mevr. G. (Gaby) Kolmus. Teamleider Jeugd en Gezin
Mevr. M. (Meis) Broeders, projectleider integrale aanpak
verslavingsproblematiek.
Dhr. R (Ronald) de Bonte, ervaringsdeskundige
Dhr. D. (Dinant) van Walsem, jongerenwerker van het Jac (jongeren
activiteitencentrum) van Stichting ZIJN
Petra, Willemieke, Saskia, Annet, Carola
Diana

1. Opening
Petra opent de vergadering en heet de gasten welkom.
2. Vaststellen van de agenda
We volgen de agenda zoals deze is.
3. Mevrouw G. Kolmus en Mevrouw M. Broeders
• Mevr. M. Broeders
Mevrouw Broeders is als projectleider integrale aanpak
verslavingsproblematiek verbonden aan de gemeente Goeree Overflakkee.
Zij geeft vanavond een presentatie over het ‘projectplan integrale aanpak
verslaving’ en de stappen die hierin moeten worden gemaakt door de
gemeente in samenwerking met alle stakeholders (belanghebbenden) in deze
problematiek.
Het focusgebied is op dit moment drugsgebruik, ook n.a.v. de resultaten van
het rioolwateronderzoek dat onlangs gepresenteerd werd. Indien mogelijk
wordt ook alcoholgebruik hierin meegenomen.
Het plan wordt opgebouwd met behulp van onderzoeksresultaten van eerder
gedane onderzoeken wereldwijd, landelijke pilots en ervaringen van andere
gemeenten zoals Urk en Edam-Volendam.
“We moeten helderheid krijgen: welk probleem gaan we nu eigenlijk met
elkaar oplossen?”
Dit is de basis. Er wordt hard gewerkt om te komen tot een gezamenlijk beeld
en een gezamenlijke taal over gebruik, verslaving, problemen en
perspectieven/oplossingen.
Probleemdefinitie: Niet de mate van het gebruik, maar de negatieve
(maatschappelijke) effecten, de mate van ontwrichting, van de gebruiker zelf
worden uitgangspunt van de hulpverlening. De één kan nl. meer hebben dan
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de ander. Zo zijn er dus verschillende doelgroepen; van geen gebruik,
experimenteren en frequent gebruik, tot misbruik (van middelen) en
verslaving.
Als de planning goed verloopt en er geen vertraging optreedt, zou het plan
van aanpak in augustus van dit jaar bij het College ingediend kunnen worden
en vervolgens in september in de raad ingebracht kunnen worden.
Nieuws vanuit Team Jeugd en Gezin, Mevr G. Kolmus
Personele bezetting
Achterkant geworven: opvoedondersteuning
In januari zijn er een aantal mensen opgestapt, uit het veld van de
toegang/aanmeldingen. Vacatures hiervoor staan uit, SKJ geregistreerde
mensen reageren. Er zijn ook nieuwe medewerkers aangenomen voor
opvoedondersteuning.
Momenteel: 6 opvoed- en 13 Youz aanmeldingen
Wachttijden zijn afgenomen. De wachttijd bedraagt nu een maand voordat de
intake gedaan kan worden. De bereikbaarheid is vergroot d.m.v. spreekuren.
Nieuwe aanmeldingen kunnen hierdoor gelijk in behandeling worden
genomen: Wat hoort bij TJG? En wat kan naar het voorliggende veld;
Jongerenwerk, Jip, Kwadraat enz.
Vanuit onderwijs: onderwijs en jeugdhulp
TJG heeft de krachten gebundeld met SWV en andere externe partners. Het
doel, efficiënt werken én samenwerken, gaat steeds beter.
TJG medewerker Jeugd en veiligheid/onderwijs is nu Petra Elhalky.
Aanbesteding
MEE gaat niet meer mee in de nieuwe aanbesteding. Zij zijn nog wel
beschikbaar als voorliggende voorziening, de onafhankelijke
clientondersteuning.
Inzet TJG hoeft niet altijd, soms is WLZ nodig. In het voorliggend veld bepalen
of het TJG of WLZ is.
Vanaf 1 juni gaat het TJG werken met een gemeentelijk toegangsteam.
Aanmelden bij TJG gaat dan niet meer extern, via MEE, Youz en Enver, zoals
nu het geval is.
Pilot PoH GGZ Jeugd
Bij de huisartsen op het eiland is de pilot met de PoH-GGZ Jeugd
(Praktijkondersteuner Huisarts-Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd) van start
gegaan. Er zijn hiervoor 2 Poh-ers aangenomen: Ooltgensplaat, Oude-Tonge,
Westplaat Sommelsdijk (1) en Ouddorp/Goedereede (2)
Vanuit PoH GGZ Jeugd kijken wat er nodig is: moet het naar het TJG of naar
SGGZ?
Kwaliteit van de hulpverlening, dichter bij de inwoners is succes gebleken. Via
die wegen loopt de zorg beter.
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Er is een signaal dat de jeugd aan de westkant van het eiland (Ooltgensplaat
tot Oude-Tonge) zich meldt bij PoH Jeugd vanwege uitzichtloosheid ivm de
Covid19. We zullen dit volgen.
• Telefonische spreekuren
De tekst op de website van de gemeente is niet duidelijk. Het lijkt alsof de
bureaudienst van het TJG dagelijks bereikbaar is van 08:00 tot 17:00, maar
dat is KCC Sociaal Meldpunt. TJG is 2 uurtjes bereikbaar. De website zal
aangepast worden.
• Vacature Cliëntenraad Jeugdwet
Gaby zal zorgen dat de vacature via de mailing naar de clientèle van het TJG
wordt verstuurd.
4. Jaarverslag
• Samenvatting notulen moet nog gemaakt worden.
De kas is gecontroleerd en goedgekeurd.
5. Jeugdbijeenkomst
• Aanpak
Vragen aan de jeugd wat zij zouden doen. Hiervoor heeft Petra een hele leuke
poster/flyer ontworpen.
De jongerenwerker merkt op dat er meer verveling is onder de jeugd. Sporten
buiten mag nog wel. O.a. voetbal en vissen, maar ook gamen. Maar sommige
jongeren kunnen zich hier moeilijk toe zetten vanwege de lockdown.
• Poster
De poster laten we afdrukken, zodat we ze persoonlijk kunnen verspreiden en
neer kunnen leggen op plekken waar de jeugd komt, zoals het Jac. Via social
media zullen we de digitale poster delen.
Kunnen we de PoH-jeugd vragen de folder per mail aan te bieden aan
patiënten?
• Social media
Facebook wel een goed medium om de ouders te bereiken. Instagram voor de
jeugd. Tiktok is entertainment, dus misschien niet zo’n makkelijk medium om
onze boodschap te delen.
6. Vacature
Onze vacature voor nieuwe leden is door Gaby uitgezet onder de clientèle van het
TJG. Daarnaast zullen we de vacature zelf ook nog laten plaatsen in de plaatselijke
krant Groot Goeree-Overflakkee.
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7. Open brief Landelijke Oudervereniging Balans i.v.m. VIR
Het is onwenselijk dat elk kind dat bij het TJG aangemeld wordt voor jeugdhulp,
ongevraagd in de VIR (Verwijs Index Risicojongeren) wordt geplaatst. De afgelopen
jaren (2019) hebben wij het TJG hier meerdere malen op gewezen/naar gevraagd.
We merken dat er nog geen verbetering is. Vanuit onze cliëntenraad zullen wij
daarom een ongevraagd advies bij het College van B&W indienen, om aandacht te
vragen voor dit probleem.
Ouders horen ervan op de hoogte gesteld te worden dat hun kind in de VIR wordt
geregistreerd. Dit gebeurt niet of niet altijd.
De VIR is bedoeld om alleen te melden bij ernstige zorgen. Niet ieder kind met
jeugdhulp moet in dit systeem geplaatst worden.
Nu er landelijk aandacht voor is in de media, en bij de diverse ouderverenigingen
willen we hier als cliëntenraad op inspringen en er bij onze gemeente nogmaals
aandacht voor vragen.
8. Mededelingen
Ronald is vanavond te gast omdat hij lid wil worden van de cliëntenraad. Zijn
ervaringsdeskundigheid is zeer waardevol voor onze Cliëntenraad.
Contact met het Jac (vanavond Dinant) is ook heel waardevol, omdat zij veel contact
hebben met de jongeren in alle kernen van onze gemeente. Misschien een idee om
de jongerenwerkers vaker uit te nodigen?
9. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
10. Sluiting
De volgende vergadering is 15 maart 2020 om 19:30u, via Teams.

