Notulen Cliëntenraad Jeugdwet 20 april 2020
Plaats:
Skype videobellen
Tijd:
19.30
Gast:
Mevr. G. (Gaby) Kolmus, Teamleider Jeugd en Gezin
Aanwezig via Skype: Petra, Willemieke, Saskia, Diana, Annet
Afwezig:
Carola, Monique, Daniëlle
1. Opening
Petra heet iedereen welkom in deze Skype-vergadering.
2. Vaststellen van de agenda
We volgen de agenda zoals hij is.
3. Mevrouw G. Kolmus
• Kennismaking
We stellen ons voor aan Gaby Kolmus, de nieuwe teamleider Jeugd en
Gezin (opvolger van Laura Heindijk) en Gaby stelt zich voor aan ons.
Zij heeft een brede werkervaring in de jeugdhulpverlening.
• Hoe gaat het TJG om met de Corona-crisis?
Eerste week gebruikt om duidelijke richtlijn uit te zetten naar
hulpverleners van Team Jeugd en Gezin.
• Heeft het Corona virus een negatief effect op de wachtlijst?
De situatie van nu heeft nog niet geleid tot meer aanmeldingen dan
anders.
• Is er extra tijdelijk ondersteuning mogelijk voor de kwetsbare gezinnen?
Op maat hulp: indien nodig dagdeel/dagdelen opvang op school.
Stichting Ontmoeting is met 3 veldwerkers beschikbaar voor de wat
oudere jeugd op het eiland.
• PGB
We vragen extra aandacht voor het aanvragen van een PGB. Dit wordt
erg lastig gemaakt, maar casusregisseur kan meekijken om de aanvraag
compleet te maken. Gaby gaat hiermee aan de slag.
4. Inspiratiebijeenkomst OPaZ1 Passende zorg en educatie.
Petra en Willemieke zijn 27 februari jl. naar een Inspiratiebijeenkomst
Passende Zorg en Educatie geweest, in Utrecht. Deze bijeenkomst is een
initiatief van Brilliant Future Kids, in samenwerking met OPaZ (Programma
Ondersteuning Passend Zorgaanbod, een initiatief van het Ministerie van VWS,
Volksgezondheid Welzijn en Sport) Tijdens de bijeenkomst werden 3
(ouder)initiatieven voor Passende zorg en onderwijs gepresenteerd:
a. Stichting Brilliant Future Kids2
b. Autismecentrum3 2 play
c. Linawijs4
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Deze bijeenkomst was zeer leerzaam en we hopen dat er nog meer van deze
bijeenkomsten zullen volgen. We hebben boekjes ter inzage, deze zullen we de
eerstvolgende fysieke vergadering ter inzage neerleggen.
Meer informatie is te vinden via de toegevoegde linkjes.
5. Mededelingen
De jaarstukken van 2019 zijn goedgekeurd door Esther.
Overgebleven budget van een kalenderjaar wordt voortaan teruggevorderd
door de gemeente.
6. Rondvraag
Er zijn op dit moment geen vragen.
7. Sluiting
Petra sluit de vergadering. Het was kort maar waardevol om op deze manier,
digitaal, toch te kunnen vergaderen.
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https://www.informatielangdurigezorg.nl/complexe-zorgvragen/om-wie-gaat-het/sem
https://brilliantfuturekids.nl/
https://www.centrum2play.nl/arrangementen/
https://www.linawijs.nl/

