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

Notulen Cliëntenraad 16 september 2019
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Gast:
Afwezig met kennisgeving:

Rondeel kamer 1:36 SGP-Kamer
19:30 uur
Willemieke Verduin, Dirkien Wagner, Petra de Blok, Saskia
Hof Audier
TJG; Mevr. Heindijk
Diana Grinwis, Tonnie de Bruijn

1. Opening
Dit is de eerste vergadering van een raad zonder voorzitter! Sander en Janny hebben de raad
verlaten. Tonnie heeft laten weten dat hij er volgende keer bij hoopt te zijn maar dat zal zijn
laatste keer zijn!
We volgen de agenda zonder wijzigingen.
2. Overleg met mevr. Heindijk
 17 okt vindt in de Raadzaal een presentatie plaats van de werkgroep Middelen, deze
werkgroep is door de gemeente gevormd en bestaat uit betrokkenen en/of
medewerkers van de gemeente. Tijd: 19.30 uur, naar verwachting.
 Volgende vergadering zal Dhr. Baijens, Teamleider Afdeling Sociaal Beleid, aanwezig zijn.
Dit naar aanleiding van het gesprek met de Adviesraad Sociaal Domein.
Onderwerp: Taak en rol voor Adviesraad en Cliëntenraden.
Persoonlijk Gebonden Budget (PGB)
Eigen kracht van ouders is verstrekkend. Dit is deze zomer door de Centrale Raad
uitgesproken in relatie met het informeel PGB.
Er zijn vier criteria waarop getoetst word:
 Zijn ouders/verzorgers in staat de gewenste hulp te beiden?
 Zijn ouders/ verzorgers beschikbaar?
 Is er geen sprake van overbelasting van ouders/verzorgers?
 Ontstaan er geen financiële problemen?
Als bij alle vier de criteria blijkt dat er geen problemen zijn, is er sprake van voldoende eigen
kracht en word er geen PGB toegekend.
Als één van de criteria niet voldoende is kan er een informeel PGB worden toegewezen.
Deze uitspraak (1) kan gevolgen hebben voor het beleid van GO.
1.

https://www.gripopjeugd.nl/jurisprudentie/uitspraak/78483?search%5breturn_url%5d=%2Fzoeken%2F%3Fq%3D
pgb%26sort%5B%5D%3D0%26filter%3Djurisprudence_daterange%3Ajurisprudence_2019%7Cdocument_type%3
Ajurisprudence&search%5breturn_message%5d=Terug%20naar%20het%20zoekresultaat&search%5bhighlight%5
d=pgb%20persoonsgebonden%20budget&_gtm_search_result_page=1
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Ingebracht door Mevr. Heindijk:
Onafhankelijke cliënten ondersteuning MEE
Er zit een brochure zit in de informatiemap die bij het intakegesprek door de Bureaudienst
wordt uitgereikt.
Wat mag je verwachten?
 Ondersteuning. Iemand die naast je staat, aanwezig is bij gesprekken, nogmaals iets kan
uitleggen.
Wordt er in praktijk gebruik van gemaakt?
 Vaak zoekt men eerst hulp binnen het eigen netwerk.
Wachttijden
Praktijkvoorbeeld: De beschikking was verzendklaar, dit heeft procesregisseur laten weten.
Toch duurde het twee weken voordat deze op de deurmat lag.
Bij navraag waarom dit zolang duurde werd aangegeven dat het document acht weken kan
blijven liggen, conform de termijn uit het Algemeen Wet Bestuursrecht.
Proces wordt geschetst door mevr. Heindijk:
 Medewerker Bureaudienst beoordeelt of de aanvraag of het verzoek tot verlenging in
orde is.
 Vervolgens wordt het ondersteuningsplan opgesteld.
 De kwaliteitscoördinator checkt deze.
 Het plan wordt naar ouders / verzorger gestuurd om te tekenen.
 Wanneer deze retour is (*) kan een beschikkingen worden opgesteld door de backoffice.
 De beschikkingen die afgerond zijn worden dagelijks ondertekend door mevrouw
Heindijk en naar ouders/verzorgers/instanties verstuurd. (*)
 De periode tussen de twee * mag maximaal 8 weken omvatten.
Mevr. Heindijk geeft aan dat dit in praktijk helaas niet altijd gehaald wordt. Zij bestrijdt dat
een beschikking zomaar blijft liggen. Zij zegt toe e.e.a. te verifiëren en komt hierop terug.





2. In- en uitgaande mails
Mevr. v. Es en Dhr. Bruggeman zijn geïnformeerd over de huidige situatie van de
Cliëntenraad Jeugdwet GO.
Moedige moeders zijn via een mail uitgenodigd, nog geen reactie. Dirkien zal opnieuw
contact opnemen. Kennismaking kan mogelijk ook op 17 oktober.
Mevr v.. Es en mevr. Meijer gevraagd om informatie omtrent overdragen taken
penningmeester, bankpas e.d. Nog geen reactie.
Mail ontvangen omtrent wijzigingen in vervoer, deze wordt nog naar allen doorgestuurd.

3. Mededelingen
Verantwoording 2018, deze lijkt voldoende.

4. Notulen 17 juni 2019
Per abuis is dit agendapunt niet aan de orde geweest.
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5. Cliëntenraad Jeugdwet
Gemeente Beleid
Saskia is op maandag 10 september naar ASDGO geweest. Het idee om de cliëntenraad als
klankbord te laten fungeren kwam vanuit de ASDGO. De gemeente lijkt hierin niet in te
stemmen. Verordening = uitvoerend beleid, waar loop je tegenaan. Dit zal naar verwachting
volgend overleg duidelijk gemaakt worden.
Doelstellingen werkgroep Jeugd zullen volgens de website van het ASDGO worden
doorgestuurd naar ons. In de praktijk gebeurt dit niet. De werkgroep Jeugd komt twee keer
per jaar bij elkaar.
Waar staan we nu?
Penningmeester:
Saskia neemt contact op met Dhr. Godrie en/of Dhr. Baijens.
Laptops: -> vergelijking is gemaakt, eerst overdracht penningmeester.
Waarnemend voorzitter:
Dirkien ziet het huisreglement na op onze huidige positie in ASDGO.
Pr-cie
 Nieuwsbrief naar alle scholen moet nog uitgewerkt worden door PR-cie
 Advertentie zal zonder wijzigingen worden geplaatst: Petra -> GGO.
 Alle ouders/verzorgers informeren die op dit moment bekend zijn bij TJG: Petra.
Secretaris:
Dirkien zal alle notulen op website nazien op spelfouten en schrijfstijl.
Waar willen we naar toe?
 Naast 1 x / maand vergaderen in groepjes gaan werken.
 17 oktober: Bekijk in je agenda of je kan, volgende vergadering kortsluiten.
 Agenda punten duidelijk aanleveren. Wat is voor de vergadering en wat wordt gedeeld.
 Moedige moeders: Dirkien nogmaals mailen korte kennismaking op 17/10, later
misschien nog eens.
 Dhr. de Witte: Petra en Willemieke gaan een gesprek aan. Dhr. de Witte, voormalig
voorzitter Cliëntenraad Participatiewet heeft een eigen raad opgericht; Cliëntenraad GO.
Deze raad heeft contacten met politieke partijen. Niet alleen regionaal. De Witte heeft
aangegeven graag samen te willen werken. Welk doel en de wijze waarop dit vorm
gegeven kan worden zijn gesprekspunten.
6. Wachttijden
Dit punt is eerder in de vergadering besproken in bijzijn van mevr. Heindijk. We wachten af
hoe zij het praktijkvoorbeeld toelicht.
7. Achterban databank
Dit punt wordt naar een volgend overleg verschoven i.v.m. met de tijd.
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8. Sluiting
Volgend overleg is op 14 oktober. 19:30 uur

