Secretariaat:
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Web: www.crjw-go.nl

Notulen Cliëntenraad Jeugdwet 18 november 2019
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Gast:
Afwezig met kennisgeving:

Rondeel kamer 1:38 VVD-Kamer
19:30 uur
Willemieke Verduin, Annet Snaauw, Petra de Blok, Saskia
Hof-Audier
Diana Grinwis

1. Opening
− Petra opent de vergadering met de mededeling dat er 2 succesvolle
sollicitatiegesprekken hebben plaatsgevonden en dat er in het nieuwe jaar 2 nieuwe
leden aan zullen sluiten.
2. Vaststellen van de agenda
− Mevr. B. Biemond, van de werkgroep Jeugd van de ASDGO, heeft voor deze vergadering
helaas afgemeld. Agendapunt 3 komt hiermee te vervallen.
3. Kennismaking mevr. B. Biemond, lid van de werkgroep jeugd, ASDGO
− Vervallen.
4. Naamswijziging op verzoek van de voorzitter van de ASDGO
− Dhr. C. Hameeteman, voorzitter van de ASDGO, heeft aan Petra gevraagd of de naam
Cliëntenraad Jeugdwet, veranderd kan worden in Cliëntenraad Jeugd. Dit zou meer
mogelijkheden kunnen bieden, zoals het uitbrengen van een advies op het gebied van
onderwijs. Petra heeft navraag gedaan bij de betrokken beleidsmedewerker en daar uit
blijkt dat de naam van de Cliëntenraad Jeugdwet niet kan worden aangepast, zonder de
verordening aan te passen. Voor nu is een naamswijziging dus niet mogelijk.
− Ook was de vraag gesteld uit welk budget de uren van aanwezigheid bij de ASDGO
vergaderingen betaald moeten worden. Hierop was het antwoord dat alle voorzitters
van de diverse cliëntenraden aansluiten als voltallig lid van de ASDGO en de uren dus
vanuit dat budget betaald moeten worden.
− Petra had over de vraag over het gebruik/aanschaf van de laptop zelf al aangegeven dat
dit handiger zou zijn om voor deelname aan de beide raden dezelfde laptop te gebruiken
zodat bij een eventuele personele wijziging in het DB de gegevens direct doorgegeven
kon worden d.m.v. de laptop overdracht.
5. Visie en Missie
− De Visie en Missie zoals ze op de website stonden, besproken en aangepast. De
vernieuwde versie zal op de website worden geplaatst.
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6. Jaarlijkse evaluatie van het huishoudelijk-reglement
− Besproken, geactualiseerd en aangepast.
− De nieuwe versie zal ter goedkeuring naar de leden worden gemaild en na goedkeuring
op de website worden geplaatst.

7. Mededelingen
− Laptops
Saskia heeft uitgezocht wat het kost als we 3 laptops aanschaffen voor het dagelijks
bestuur. Dit valt binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget, dus de laptops zullen
z.s.m. besteld worden.
− Aanmelden nieuwsbrief TJG
Aangezien eerdere aanmelding lijkt te zijn mislukt, zal Petra opnieuw een aanmelding
doen bij mevr. P. Elhalky van het Team Jeugd en Gezin.
− Actielijst mevr. Heindijk
Terugkoppeling op openstaande acties is per mail aan ons gegeven.
 De VIR: 1 lid van de Cliëntenraad zou de schriftelijke mededeling van plaatsing in de
VIR hebben ontvangen. Wie dit is geweest weten we niet, maar feit blijft dan toch
dat de andere leden de brief niet hebben ontvangen. Hier blijven we aandacht voor
houden.
 Wachttijden: Ook de wachttijd blijft een punt van aandacht. De tijd tussen de
aanvraag en de intake is verkort naar 4 weken, waarvoor hulde! Vanuit onze
achterban blijkt wel dat er tussen het intakegesprek en de daadwerkelijke inzet van
hulpverlening binnen een gezin soms één tot anderhalf jaar wachttijd zit. Dit is
onacceptabel en zullen wij meenemen in de overleggen met mevr. Heindijk.
 Dyslexie onderzoek: het lijkt erop dat (een aantal) basisscholen op het eiland bij
vermoeden van dyslexie een onderzoek uitstelt tot een kind naar het voorgezet
onderwijs is doorgestroomd. Middelbare scholen zijn hier niet blij mee. Vroegsignalering is in het belang van het kind. We zullen dit blijven monitoren.
− Vergaderdata 2020
Voor 2020 zijn de vergaderdata bekend:
 20 januari
 17 februari
 16 maart
 20 april
 18 mei
 15 juni
 21 september
 12 oktober
 16 november
Voor deze vergaderingen is kamer 1.38 (VVD) gereserveerd van 19:30 – 22:00
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Mochten we een grotere ruimte nodig hebben, dan kunnen we dit nog veranderen in
1.36 maar we gaan er vanuit dat we over het algemeen aan de kleinere kamer voldoende
ruimte hebben.
8. Rondvraag
− Geen vragen
9. Sluiting
De volgende vergadering is op 20 januari 2020

