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Web: www.crjw-go.nl

Notulen Cliëntenraad 21 januari 2019
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Gast:
Afwezig met kennisgeving:

Rondeel kamer 1:36 SGP-Kamer
19:30 uur
Willemieke Verduin, Diana Grinwis, Dirkien Wagner, Tonnie
de Bruijn, Sander de Vos.
TJG; mevr. Heindijk
Petra de Blok, Janny Boskers, Kim Starling, Liesbeth Markwat

1. Opening
Sander opent de vergadering.
2. Overleg met mevrouw Heindijk, teamleider Team Jeugd en Gezin
Ontwikkelingen binnen Team Jeugd en Gezin
 Per 1 maart wordt het team uitgebreid met een Regisseur Jeugd en Veiligheid, deze
persoon richt zich op groepsaanpak en veiligheidsproblematiek. Er was tijdelijk iemand
aanwezig hiervoor, nu wordt dit een permanente functie.
 De wachtlijst is fors toegenomen. Dit komt door vele nieuwe aanvragen en het feit dat
tijdens de kerstvakantieperiode hulpverleners niet bij ouders terecht konden voor een
intakegesprek. Aanvragen worden gefilterd op spoed / minder urgent. Hulp welke nodig
is en direct kan wordt ingezet wordt ook direct in behandeling genomen.
 Verslavingsproblemen wordt direct op de wachtlijst geplaatst van de organisatie die de
hulp zal gaan verlenen.
 Lucertis heet nu Youz , landelijk bekend door GGZ-hulpverlening, op GO tot nu toe vooral
verslavingproblematiek. Youz start op GO ook een locatie, intakegesprek vindt wel plaats
in Rotterdam.
 KOZA, Kleuter Onderwijs Zorg Arrangement, is gestart, een locale voorziening, voor
kinderen van 4-7 jaar. Regie heeft het Samenwerkingsverband.
 Op basisscholen wordt voorlichting gegeven door Samenwerkingsverband en Team
Jeugd en Gezin.
 Team is nu bezig met aanbesteding nieuwe contracten bij diverse zorgverleners. Aantal
behandelingen stelt de gemeente vast.
Vraag: Heeft gemeente expertise om dit in te schatten?
 Doelen werden altijd door gemeente opgesteld, middelzware zorg was standaard, de
zorgverlener kan dit op- of afschalen. Het Team J&G bestaat uit deskundig geschoolde
personen. Dit besluit was nodig omdat zorgverleners te vaak zorg opschaalden voordat
zorg gestart was. Gevolg: geen controle op de kosten.
 Budget PGB wordt ook herzien. Bij 24-uurs zorg is de gemeente het uurtarief
minimumloon verplicht. Nu keert de gemeente nog € 33,00 per uur uit.

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

 In vergelijking met andere gemeenten is kenmerkend voor ouders/verzorgers op GO dat
men aan de bel trekt als problemen al lang spelen.
 Een doelstelling van de Jeugdwet is: minder diagnose stellen. Te vaak is op jonge leeftijd
een verkeerde diagnose gesteld. Uitgegaan wordt van een werkhypothese i.p.v. diagnose
stellen.
18-/18+
 De Jeugdwet voorziet in hulp en zorg tot de leeftijd van 18 jaar. Verlengde jeugdhulp kan
worden aangevraagd voor dat wat al voor het 18e jaar liep en wat niet valt onder de
volgende wetgeving, voor een groot deel van de hulpverlening als onderstaande niet van
toepassing is. WMO, Werk en inkomen, Zorgverzekeringswet (medisch) en Wet
langdurige zorg.
 Bij pleegzorg voorziet de Jeugdwet standaard tot 21 jaar tenzij de jeugdige met 18 jaar
aangeeft dat hij niet meer wil.
 Tot 21 jaar voorzien de ouders in levensonderhoud daarna eventueel een uitkering.
 Voor beschermd wonen zijn er lange wachtlijsten. Deze lijsten beheert gemeente
Nissewaard.
 Begeleid wonen is niet goed geregeld binnen WMO. GGO is met woningbouw hierover
in overleg.
 Participatiewet kan gelden voor jongeren die na 18 jaar voldoende ontwikkeld zijn.
 Noodopvang door Sjaloomzorg voor daklozen 18+, dit betreft een pilot en wordt nog
geëvalueerd.
 De gemeente heeft contact en werkt samen met Goed voor Goed.
Verder komt ter tafel:
Kindpakket.
Opgemerkt wordt dat de start moeizaam verliep, weinig aanbieders van kledingwinkels tot
nu geen schoenenwinkels, weinig sport- en cultuurverenigingen. Dit laatste kan grote
gevolgen hebben; per 1 januari 2019 is een speciaal fonds gestopt, abonnementen lopen wel
door. Afdeling Sociale Zaken zou dit kunnen oplossen?
Belangrijke informatie staat in de kleine lettertjes. Coupons graag flexibeler ook van € 25.
Antwoord mevr. Heindijk
 Deze vorm van hulp is nieuw en nog maar kort geleden gestart. Project bevindt zich in de
startfase met gevolgen van dien. Opmerkingen worden meegenomen. De gemeente is
afhankelijk van de aanbieders (in dit geval de winkeliers) om zich aan te melden en kan
niet afdwingen. Bij de kledingbank in Hellevoetsluis, kan men ook terecht via gemeente.
Via de mail hebben we hierover ook na de vergadering meer informatie ontvangen.
Centraal Nederland, zorgverlener waarmee de gemeente samenwerkt bij behandeling van
dyslexie, heeft aangegeven dat het aantal behandelingen per januari 2019 gewijzigd wordt
van 50 naar 36.
 Volgens mevr. Heindijk is dit niet correct.
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Dirkien zal e-mails hierover doorsturen.
3. Notulen
 Notulen november 2018 worden aangepast: Willemieke staat twee keer vermeldt bij
aanwezigen.
 Vanaf januari worden notulen in twee versies opgesteld. Een besloten verslag verslaat de
hele vergadering, een open verslag alleen dat wat we op de site geplaatst willen zien.
Met agenda wordt hiermee rekening gehouden. Geef zelf aan tijdens de vergadering als
je een mening niet in een open verslag opgenomen wil zien.
 Binnen nu en twee weken reageren op de notulen van 2018.
N.a.v. notulen:
 PR website hosting volgt, maximum aantal personen opgeven in verband met
continuïteit.
 De bouwer heeft uiteindelijk via de begroting gewerkt, werkzaamheden omvatten meer
dan vooraf was voorzien.
4. Mededelingen
 Binnen Adviesraad is een werkgroep jeugd actief, voorstellen volgen.
 Werkgroep Jeugd ASDGO op termijn
 Begroting 2018 / 2019, laptops geen reactie van gemeente Penningmeester
5. PR
Website online
Een belangrijk mijlpaal is gehaald! De hele PR-commissie is hierbij betrokken geweest. Naar
aanleiding van dit punt spreken we af om voortaan te gaan
Werken met structuur. Voortaan eerst op een vergadering zaken ter bespreking
voorleggen.
Hoe inkomende mail verdelen?
Ook hiervoor geldt: structuur afspreken. Dagelijks bestuur, secretaris, beantwoordt in
eerste instantie alle binnenkomende mail. Omdat alles wat op ons afkomt nieuw zal zijn
wordt in een vergadering binnenkomende mails besproken.
Veel gestelde vragen zijn voor ons relevante onderwerpen voor onze website.
Posters
De bijlage van de PR-commissie volgt. Als je op een andere locatie een poster afgeeft, laat
dit weten aan betreffende persoon.
Zorgkrant artikel
De Gemeente geeft een huis-aan-huis krant uit, waarin wij ook een artikel mogen plaatsen.
Sander maakt deze. Hierin wordt ook een oproep geplaatst voor een kandidaat. Artikel in
stijl van de website.
Facebook, twitter
Wie wil dit volgen, beheren?
PR-Materialen
Diana neemt deze mee naar huis.
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6. Enquête
Adviesraad Sociaal Domein GO is ook bezig met een enquête. Een deel gaat ook over de
Jeugdwet. Als je onderwerpen opgenomen wil zien, doorgeven aan Sander. Kindpakket
wordt meegenomen.
7. Jaaroverzicht 2018
Nog niet opgesteld, volgt.
8. Vacature voor nieuwe leden
Wie in je omgeving in je omgeving vind jij geschikt.
9. Sluiting.
Wel thuis!
Voor volgend overleg, maandag 18 februari, kamer 1.36 SGP, Mevr van der Schoot van het
SWV zal hierbij aanwezig zijn.

