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Notulen Vergadering - 20 januari 2020
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Gast:

Rondeel kamer 1.38
19.30 uur
Petra, Saskia, Willemieke, Diana, Annet, Carola, Monique
Daniëlle
Mevrouw L. (Laura) Heindijk. Teamleider Jeugd en Gezin

1. Opening
Petra opent de vergadering door iedereen welkom te heten bij de eerste vergadering
van het nieuwe jaar.
2. Welkom nieuwe leden
We doen een voorstelrondje voor de nieuwe leden, zodat iedereen weet wie wie is
en weet wie Laura, teamleider TJG, is.
3. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen gevolgd.
4. Mevrouw L. Heindijk
• PGB-aanvraag en de begeleiding daarbij
Ouders hebben moeite met PGB aanvragen, het is een heel gepuzzel.
In plaats van PBG is er ook een Maatwerkcontract mogelijk met de betreffende
instantie. Dit kan de gemeente overleggen met de aanbieder.
Per Saldo is er om ouders te ondersteunen in het doen van aanvragen en andere
administratieve strubbelingen.
PGB-houders zijn verantwoordelijk voor de financiën.
Laura zegt toe dat ze er bij haar team op wijst dat er meer naar Per Saldo
verwezen moet worden.
•

Nieuws vanuit het TJG
- Laura stopt per maart 2020 bij het TJG. De vacature voor haar vervanger is
nog niet vervuld
- De nieuwe verordening Jeugdwet is in december aangenomen, de grootste
verandering is bij het informeel PBG
- Jeugdvervoer voor jeugdige naar hulpverlener is nieuw
- Dyslexieonderzoek VO is opgenomen met SWV
- TJG wordt op aanbestedingsbasis ipv op subsidiebasis
- Overleg met huisartsen voor POH-jeugd – eerste kwartaal 2020
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5. Uitslag enquête ASDGO deelstuk jeugd
De uitslag van de enquête van het ASDGO is niet voor iedereen duidelijk, omdat de
nieuwe leden nog niet precies weten wat het ASDGO inhoudt. Petra legt uit wat het
ASDGO (Adviesraad Sociaal Domein Goeree Overflakkee) doet en waarvoor de
enquête is gehouden. We spreken af dat de leden voor de volgende vergadering de
vragen en antwoorden met betrekking tot de jeugd(wet) doorlezen (zie mail van 20
januari jl.) en we het de volgende vergadering op de agenda zetten.
6. Vaststelling huis-reglement
Het huisreglement is tijdens de vorige vergadering opnieuw bekeken en waar nodig
aangepast. Het huisreglement is per mail gedeeld met de leden en hier is geen
reactie voor aanpassing gekomen. Het huisreglement zal worden aangenomen zoals
deze nu is opgesteld.
7. Input jaarverslag
Geen op- of aanmerkingen.
8. PR/ Social Media (Facebook/Twitter/Instagram?)
We stemmen voor om naast de Facebookpagina en Twitter, ook Instagram aan te
maken. Carola biedt aan om de Instagram pagina te beheren. Wat op Facebook
wordt geplaatst kan worden doorgelinkt naar Instagram.
9. 24 januari Presentatie over Passend Onderwijs, Leerrecht en Zorgplicht i.c.m.
Balans
24 januari is onze eerste thema-avond, welke over het Passend Onderwijs zal gaan.
We organiseren deze avond in samenwerking met Oudervereniging Balans in
wijkcentrum de Zwaluw in Sommelsdijk. Petra, Willemieke en Annet zullen deze
avond bijwonen en helpen met klaarzetten, koffie schenken en opruimen.
We delen de uitnodiging zoveel mogelijk uit op Social Media en waar mogelijk
hangen we flyers op.
10. Rondvraag
Privacy - Het blijkt dat er onderling tussen hulpverleners wordt gecommuniceerd,
zonder dat ouders hier toestemming voor hebben gegeven. Meerdere ouders lopen
hier tegenaan. Het lijkt ook vaak voor te komen dat de ene hulpverlener op de gang
of bij de koffieautomaat in de Dillenburg bespreekt met betrokken hulpverleners die
ook vanuit de Dillenburg werken. Dit is niet de bedoeling en ook niet
overeenkomstige de AVG. Volgende vergadering nemen we dit mee als agendapunt
in het gesprek met het TJG.
11. Sluiting
De volgende vergadering is op 17 februari 2020 om 19.30

