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Notulen Cliëntenraad Jeugdwet 15 juni 2020
Plaats:
Tijd:
Gast:

Aanwezig:
Afwezig:

Videobellen
19.30 uur
Mevr. G. (Gaby) Kolmus. Teamleider Jeugd en Gezin
Mevr. B. (Betsy) Biemond. Adviesraad Sociaal Domein
Mevr. M. (Marja) van Mourik-de Munck. Adviesraad Sociaal Domein
Petra, Saskia, Willemieke, Diana, Annet
Carola, Monique

1. Opening
Petra opent de vergadering en heet de gasten welkom. De gasten van de werkgroep
Jeugd van de Adviesraad Sociaal Domein stellen zich kort voor.
2. Vaststellen van de agenda
We volgen de agenda zoals deze is.
3. Mevrouw G. Kolmus
• Ondersteuningsplan
We leggen Gaby het probleem voor dat er in ondersteuningsplannen niet
secuur wordt gekeken naar spelfouten en/of onlogische zinsopbouw. Het valt
op dat verschillende medewerkers van het TJG, maar ook van externe
hulpverleners, moeite hebben met de Nederlandse taal en grammatica. Het
verschil tussen geen of een probleem is maar één letter, maar kan grote
gevolgen hebben.
Ook geven we aan dat er soms niet relevante informatie in de
ondersteuningsplannen staat. Gaby gaat dit in het team bespreken.
• Hoe gaat het TJG om met een verlenging van het informele PGB na de nieuwe
verordening en de uitspraak van de CrvB d.d. augustus 2019 over ‘eigen
kracht’. 1
Bij verlenging van het informele PGB wordt een nieuwe afweging gemaakt.
Door de nieuwe verordening kan het zijn dat mensen die eerst wel PGB
kregen, er nu juridisch gezien geen recht meer op hebben. Dan is er recht op
andere zorg, via ZiN of een individueel maatwerkcontract. Gaby heeft hier
een nieuwe onderbouwing op geschreven. Deze zal ze naar ons mailen.
Wanneer ouders zelf in staat zijn de aanvraag te doen, wordt gestimuleerd
om dit zelf te doen. Mochten cliënten hier moeite mee hebben, dan kan het
TJG hiermee helpen.
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•

•

Terugkoppeling over deelname Sociaal Domein Klankbordgroep 2 juli 2020
Omdat dit een besloten vergadering betreft, kan de Cliëntenraad hier niet bij
aansluiten. We zullen dit navragen bij de raadsleden die ons afgelopen
december vertelden over deze vergadering.
Mededelingen vanuit TJG
Door de Coronacrisis zijn de lijnen tussen TJG en externe ketenpartners
hechter geworden. Mocht er een tweede lockdown volgen, dan ligt er nu een
beter plan van aanpak.

4. Ingekomen mail
• Er is een vraag binnen gekomen over het verlengen van het informele PGB.
Omdat Petra hier ervaring mee heeft, heeft zij deze vraag opgepakt.
• Er is een administratieve mail binnengekomen van Esther Meijer, deze is door
de penningmeester opgepakt.
• Er is een administratieve mail binnengekomen vanuit het Team Control van
de gemeente Goeree Overflakkee, om nog een aantal stukken door te sturen.
Dit is inmiddels afgehandeld.
5. Mededelingen
• Aanwezigheid vergaderingen
We spreken af dat we tijdens de vergaderingen na de zomervakantie, hopelijk
weer de fysieke vergadering zoals we die gewend waren, allemaal aanwezig
proberen te zijn. In ons huishoudelijk regelement is opgenomen dat wie de
vergaderingen 3 keer aaneengesloten mist, niet langer lid kan zijn van de
cliëntenraad. Het zou jammer zijn als we hierdoor een aantal leden die
waardevolle input leveren zouden moeten missen.
• Afspraak werkgroep Jeugd (ASDGO) met wethouder Jeugd
De werkgroep Jeugd heeft 8 juli a.s. een afspraak met de wethouder Jeugd,
dhr. Bruggeman. Hierbij zijn ook dhr. J. van Nimwegen (senior
beleidsadviseur) en mevr. G. Kolmus aanwezig. Na dit overleg zal Petra
hiervan een kort verslag sturen.
6. Rondvraag
Er is een vraag of iemand weet of de jongerencoaches van Stichting Ontmoeting
alweer werkzaam zijn op het eiland. Er zijn verschillende berichten dat dit zo is, maar
ze worden nog niet gesignaleerd. De volgende vergadering nemen we dit mee.
7. Sluiting
De volgende vergadering is op 21 september 2020 om 19:30, indien mogelijk in Het
Rondeel.

