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Notulen Cliëntenraad 15 april 2019
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Gast:
Afwezig met kennisgeving:

Rondeel kamer 1:36 SGP-Kamer
19:30 uur
Willemieke Verduin, Dirkien Wagner, Petra de Blok, Kim
Starling, Sander de Vos.
ASDGO; Marja van Maurik, Dennis Graute
Janny Boskers, Liesbeth Markwat, Diana Grinwis, Liesbeth
Markwat

1. Opening
Sander opent de vergadering.

















2. Voorstellen leden werkgroep Jeugd van ASDGO (Adviesraad Sociaal Domein
Goeree-Overflakkee)
Adviesraad bestaat uit diverse werkgroepen o.a. jeugd.
Passend onderwijs valt niet onder de Jeugdwet maar onderwijs/werk/inkomen.
Ervaring leert dat er helaas nog veel langs elkaar heen gewerkt wordt maar dat ook met
veel energie projecten worden opgestart.
Door betrokkenheid met achterban wil ASDGO samenwerking intensiveren.
Hoe vind je door individuele verhalen de rode draad naar verbetervoorstellen. Dit laatste
is wat de gemeente graag wil horen.
3. Mededelingen
Verantwoording 2018, concept document wordt op kleine onderdelen aangepast.
Gemaild naar mevr. v. Es en komt later op de website.
Nog geen duidelijkheid laptops.
Positie penningmeester. Janny twijfelt of ze hiermee verder wil.
4. Jaarplan resterend 2019
Cursussen - Startende cliëntenraadsleden Stimulansz
 Datumprikker graag invullen! Graag in juni.
Groepstraining taakverdeling, voor het najaar.
Inzage krijgen eindrapport sociaal domein, monitoren van positieve effecten op
uitvoering Jeugdwet.
 Voorzitter vraagt aan mevr. Heindijk een definitief rapport op over het
eindoordeel van de inspectie op het verbeterplan van de gemeente om de
uitvoering van de Jeugdwet te verbeteren.
Naamsbekendheid bij achterban (huis-aan-huis krant, interview)
o Sander plant een datum voor een interview via K. van Rixoort.
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 Informatie rondom VIR (ongevraagd advies).
VIR
 Advies Klachten Meldpunt Jeugdzorg, Petra heeft dit orgaan benaderd en gevraagd of
iedereen hierin geregistreerd kan worden. Reactie nog afwachten. Nogmaals bespreken
met mevr. Heindijk, wat is de informatieplicht vanuit de gemeente?
 Wethouder dhr. Bruggeman komt volgend overleg.
o Onderwerpen, vragen doormailen voor mei aub.
5. Vacatures twee nieuwe leden
 Bericht aan alle ouders die nu voor een kind gebruik maken van Team J&G.
 Petra maakt concept. Na artikel in de krant wordt deze verspreiden.

6. Sluiting
Voor volgend overleg, maandag 20 mei 19.30 uur, kamer 1.34

