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Notulen Cliëntenraad Jeugdwet 12 oktober 2020
Plaats:
Tijd:
Gast:
Aanwezig:
Afwezig:

Online via Teams
19.30 uur
Mevr. G. (Gaby) Kolmus. Teamleider Jeugd en Gezin
Mevr. B. Biemond. Werkgroep ASDGO (verhinderd)
Petra, Saskia, Willemieke, Annet
Diana, Carola

1. Opening
Petra opent de vergadering. Mevrouw B. Biemond van het ASDGO is helaas
verhinderd vanavond en sluit wellicht een volgende vergadering aan.
2. Vaststellen van de agenda
We volgen de agenda zoals deze is.
3. Mevrouw G. Kolmus
• Nieuws vanuit Team Jeugd en Gezin
Achterstanden bij TJG worden ingelopen, wachtlijsten worden minder.
Corona gaat zijn tol eisen. Het heeft zijn weerslag op de gezinnen die hulp
ontvangen, maar ook op de medewerkers van TJG. Er is een werkplan
gemaakt voor gezinnen die door corona minder hulp aan huis ontvangen.
In dit werkplan staan afspraken: wat ga je doen als de spanning te hoog
oploopt enz. Het is vergelijkbaar met een veiligheidsplan, maar dan in kleinere
vorm. Er is een plan gemaakt dat gebruikt wordt voor volwassenen en een
apart plan voor jongeren.
• Wat doet TJG samen met hun samenwerkingspartners aan de eenzaamheid
onder jongeren? (zie bijlage) Er wordt ingezet op verschillende gebieden.
Tijdens de Week tegen de eenzaamheid, de Week van de opvoeding en de
Week van de pleegzorg worden online bijeenkomsten gehouden.
• Er is ingezet op het versnellen van de intake, deze is nu 8 weken. Indien nodig
kan alvast hulpverlening starten binnen de 8 weken, zodat er niet gewacht
hoeft te worden. Daarna wordt indien nodig alsnog doorverwezen naar de
gespecialiseerde GGZ.
• Mevrouw Kolmus heeft hetgeen de vorige vergadering aangegeven was i.v.m.
de PGB-aanvraag, besproken met desbetreffende medewerker en koppelt dit
nu aan ons terug. Dit is voor nu goed opgelost.
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4. Jeugdbijeenkomst
• Het grootste probleem op het eiland is volgens veel jongeren de verveling.
We zouden de jeugd willen vragen: Hoe kunnen we het eiland leuker maken
voor jullie? Dit kunnen we doen door het organiseren van een
Jeugdbijeenkomst. Doen we dit dan online of fysiek? Fysiek, zo ja waar? Het
kan in Het Rondeel, wellicht is dat voor komend jaar een optie.
We kunnen hiervoor dorpsraden benaderen en scholen aanschrijven.
• Saskia stelt voor om een opzetje te maken, zodat we hier in de volgende
vergadering op terug kunnen komen.
5. Terugblik eerste bijeenkomst integrale aanpak verslaving Goeree Overflakkee
Deze bijeenkomst op 30 september jl. was zowel in Het Rondeel als online te volgen.
Helaas was de kwaliteit online erg slecht. Leerpuntje voor de volgende keer om dit
beter te organiseren. Inhoudelijk werd ons niets nieuws verteld. Online konden we
via de chatfunctie onze aandachtspunten in het kader van verslavingszorg aangeven.
Dit hebben we dan ook gedaan.
6. Terugblik kennismaking Klankbordgroep Sociaal Domein
Van elke partij in onze gemeenteraad hebben de leden die belast zijn met het Sociaal
Domein een klankbordgroep gevormd. Zij willen graag elk jaar een keer met de
Cliëntenraad Jeugdwet om tafel om van gedachten te wisselen. Op 1 oktober jl.
hebben wij hieraan deelgenomen. Het was een goede kennismaking en we kijken er
naar uit om dit contact warm te houden.
7. Activiteitenplan en begrotingsvoorstel 2021
Lidmaatschap landelijke cliëntenraad moet nog uitgezocht worden.
Cursussen, gastsprekers e.d. hebben we dit jaar i.v.m. corona helaas niet gehad. We
hopen dit volgend jaar weer op te kunnen pakken.
Verder is het plan als zodanig goedgekeurd en word naar de gemeente gestuurd.
8. Mededelingen
• Vacature gemeentepagina
Bij mevrouw E. Meijer de vraag uitgezet om de vacature op de
gemeentepagina in de krant te zetten. Anders kunnen we zelf weer een
advertentie plaatsten in bijvoorbeeld Groot Goeree Overflakkee.
9. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
10. Sluiting
De volgende vergadering is op maandag 16 november 2020, naar het er nu naar
uitziet weer via Teams.

