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

Notulen Cliëntenraad 17 juni 2019
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Gast:
Afwezig met kennisgeving:

Rondeel kamer 1:34
19:30 uur
Willemieke Verduin, Dirkien Wagner, Petra de Blok, Sander
de Vos, Diana Grinwis, Tonnie de Bruijn, Sandra Hof Audier
TJG; Mevr. Heindijk
Wethouder dhr Bruggeman
Janny Boskers

1. Opening
De agenda wordt zonder wijzigingen gevolgd.
2. Overleg met Wethouder de heer B.J. Bruggeman, wethouder sociaal domein, sport,
cultuur, leefbaarheid
 Dhr. Bruggeman (h)erkent de problemen waar we tegenaan lopen; de ambtelijke molen.
Financiële middelen waren toegezegd maar meer dan een half jaar later ontvangen. Wat
betreft de laptops, we zijn nu ruim een jaar verder, is er nog geen duidelijkheid.
Verantwoordingsverslag 2018: deze wordt in juni behandeld.
 De Cliëntenraad is niet een opgelegde verplichting, na een inspectierapport ingesteld.
Ervaringsdeskundigheid wordt zeker ervaren. Het rapport is een werkdocument, er volgt
weer een audit.
Meneer Bruggeman stelt een wedervraag:
Is de raad onderling op elkaar afgestemd?
 Het word steeds duidelijker wie welke rol op kan pakken.
Hoe ver ga je?
 Wet- en regelgeving staan boven eigen initiatieven.
Hoe bereik je de achterban?
 Dit onderwerp komt in de komende training aan de orde. De Cliëntenraad hoopt
daarvan handvaten te ontvangen.
 Op dit moment hangen er posters op scholen, wachtruimten, e.d. een krantenartikel is
recent geplaatst. In de informatie-map die Team J&G uitreikt bij de intake zit een folder.
 De Cliëntenraad wil de Gemeente bij haar uitvoering helpen, de samenwerking moet ook
vanuit de gemeente gezocht worden, graag korte lijnen.
Standpunt Cliëntenraad:
 Wat kunnen de consequenties zijn voor de praktijk?
Werkgroep jeugd in Adviesraad sociaal domein en Cliëntenraad Jeugdwet is dit niet
dubbel?
 Dit onderwerp is benoemd maar niet uitgediept.
Mevr. Heindijk:
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 Cliëntenraad is actief op uitvoerend niveau en ervaringsniveau.
 Signalen van jezelf of uit de achterban, die moeten we delen in het overleg wat we
regelmatig hebben.
 Werkdocumenten laten geen ruimte voor interpretatie door procesregisseur. Twee
kwaliteitsmedewerkers zien hierop toe.
 Het plan wordt getoetst voordat ouders het kunnen inzien. Ondersteuningsplannen
worden zo eenduidiger, uniforme werkwijze.
 De ervaring binnen het TJG, is een zorg van de raad, door het hoge verloop van
personeel.
 Werkplan TJG hebben we ontvangen.
BTSW
Waarom is er niets met het advies aangaande BTSW gedaan?
 Advies is nooit correct via adviesraad terechtgekomen waar het hoort
 Nu gecontracteerd voor ambulante begeleiding.
V.I.R.
Word er gelet of er scholen zijn die niet boven- of onder gemiddeld melden?
 Scholen ervaren een drempel omdat ouders registreren niet prettig vinden. Als er sprake
is van krimp op scholen, wordt ook op dit onderdeel tegemoet gekomen om leerlingen
niet kwijt te raken.
 Op dit moment is er een voorlichtingsronde gaande langs alle scholen. De structuur van
TJG, samenwerking met scholen en samenwerkingsverband wordt toegelicht. Hierop
wordt divers gereageerd; van open tot gesloten.
PGB aanvraag
Waarom wordt nu gevraagd om te omschrijven welke voorzieningen nodig zijn en in
natura niet voldoen. Dit vraagt mondige ouders.
 Gevraagd wordt aan de ouders om een reden aan te geven, het is niet aan het TJG om
die argumenten te beoordelen.
 Ouders moeten zorgplan schrijven, zij beheren aanzienlijke bedragen en zijn
verantwoordelijk voor de zorg en behaalde doelen. Als het mis gaat ligt de vordering bij
de ouder en niet bij de zorgverlener.
Onderwijs
Er is gebrek aan in te zetten expertise op het gebied van passend onderwijs/ondersteuning
op scholen waardoor kinderen (dreigen) uit (te) vallen op school.
 De verantwoordelijkheid is nu deels bij scholen en samenwerkingsverband gelegd maar
er is ook zeker een rol voor gemeente!
 Traject om te verbeteren, i.i.g. meer investeren in vroeg signalering risicojongeren?
Is het een idee om budget van TJG en SWV deels samen te voegen en vanuit dit budget
kosten voor kinderen met zorg en ambulante zorg te voldoen?
 Nu zijn in de praktijk twee personen nodig. Binnen de Gemeente Friese Waddeneilanden
is men hiermee bekend.
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Bloemenperk
In Ouddorp zijn er vermoedelijk wietplanten gezaaid tussen de bloemenperken die op
initiatief van de gemeente zijn ingezaaid.
 Door gemeentemedewerkers is er omheen gemaaid.
 Dhr. Bruggeman zegt toe dat hier op zeer korte termijn aandacht wordt gegeven.
Zelfredzaamheid.
 Voorliggend is de zelfredzaamheid
 Als er zorg nodig is dan zal het eigen TJG ingezet worden, lokaal.
 Is dit ontoereikend? Dan regionaal arrangement.
 Saskia zal informatie doorgeven aan mw. Heindijk.
We bedanken Dhr. Bruggeman voor zijn aanwezigheid en nemen afscheid ook van mw
Heindijk.
3. Mededelingen
Penningmeester:
 Saskia wil dit overnemen!
 Tonnie heeft in een mail laten weten te willen stoppen met de Cliëntenraad. Vanuit
verschillende gezichtspunten wordt duidelijk gemaakt welke rol er is weggelegd. Niet
altijd is men verplicht om bij een vergadering aanwezig te zijn. Ook op een andere wijze
kan men een aanzienlijke bijdrage leveren. Tonnie neemt dit in overweging.
Inkomende en uitgaande post/mails
 Morgen is er telefonisch contact met Karin v Nuland, Stimulansz.
 Moedige Moeders: er is nog geen datum voor kennismaking afgesproken, dit wordt
opgepakt.
Krantenartikel
Jammer dat er geen logo bijstond. Het artikel was duidelijk en is veel geplaatst. Goed
initiatief.
Verantwoording 2018/laptops
Op verschillende manieren zijn deze punten weer onder de aandacht gebracht bij de
gemeente. We wachten af.
Openbare rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Notulen
Foutieve datum boven de notulen, wordt aangepast.

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

Advertentie - vacature
Plaatsen in kranten in de laatste week van de schoolvakantie in augustus en vervolgens in
november. Nu al op facebook.
V.I.R./G.B.A
Wat gaan we hier verder mee doen?
 Het functioneert nog niet zoals het de bedoeling is geweest.
 Sander wil e.e.a. omschrijven en dit naar de adviesraad sturen.
Training
Janny zal er helaas niet bij zijn, zij kon geen vrij krijgen van haar werk.
Sluiting
De streeftijd wordt nagenoeg gehaald!
Voor volgend overleg, 16 september 2019, kamer 1.36, 19.30 uur.

