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

Notulen Cliëntenraad Jeugdwet 18 mei 2020
Plaats:
Tijd:
Gast:
Aanwezig:
Afwezig:

Videobellen via MS Teams
19.30 uur
Mevr. G. (Gaby) Kolmus. Teamleider Jeugd en Gezin
Petra, Willemieke, Saskia, Diana, Annet
Carola, Monique

1. Opening
Petra opent de vergadering en heet iedereen, op afstand, welkom.
2. Vaststellen van de agenda
We volgen de agenda zoals hij is.
3. Mevrouw G. Kolmus
• Casusregie
Er is verwarring bij sommige cliënten over de casusregie via het TJG en dan
met name bij het aanvragen van verlenging van hulpverlening. Sommige
instanties zouden die aanvraag zelf moeten doen, terwijl bij anderen dit door
de casusregisseur van het TJG wordt gedaan.
Gaby vertelt dat het klopt dat bij de instanties Enver en Agathos is gevraagd
dit zelf te doen, omdat deze instanties dit ook kunnen. Zo wordt voorkomen
dat 2 hulpverleners dubbel werk doen.
• Deelname Sociaal Domein Klankbordgroep 2020
Vorig jaar is ons door verschillende partijen in de gemeenteraad verteld dat er
in 2020 opnieuw Klankbordgroep Sociaal Domein avonden worden
georganiseerd. Hier zijn wij als Cliëntenraad nog niet bij betrokken en dat
word zowel door ons als door de diverse politieke partijen wel als waardevol
gezien. Gaby gaat navragen bij de raadsgriffie of wij hiervoor uitgenodigd
kunnen worden.
• Mededelingen vanuit TJG:
- De hulpverlening start langzaamaan weer op. Basisscholen zijn weer
begonnen. Ouders die hun kinderen nog thuis houden, worden niet
beboet, wel zo goed als mogelijk gemonitord en waar nodig begeleidt.
- TJG is bezig met doorontwikkeling. Men is bezig om de toegangstaak
(aanmelding voor hulpverlening) te verleggen van het basisteam vanuit
moederorganisaties, naar een basisteam vanuit gemeentelijke dienst.
Licht ambulante hulpverlening gaat straks niet meer op subsidiebasis
maar via inkoop. Er wordt nu volop gekeken naar de mogelijkheden om
een kwaliteitsslag te maken en het beleid juridisch recht te trekken.
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Men is ook bezig met de (landelijke) campagne ‘Huiselijk geweld hoort
nergens thuis’. Een procesregisseur van het team doet hiervoor een
specifieke opleiding, om de expertise te vergroten en ook is de meldcode
opnieuw onder de aandacht gebracht.

4. Ideeën voor meer naamsbekendheid
• Organiseren van een Webinar
We gaan bekijken of we zelf of in samenwerking met bijvoorbeeld
Oudervereniging Balans een Webinar op kunnen zetten, om in deze tijd toch
ook digitaal onze achterban te kunnen bereiken.
• Welk onderwerp?
Het zou dan kunnen gaan over Hoe gaat het in deze tijd, nu er minder
hulpverlening is? Of: Hoe loopt het nu met school?
5. Mededelingen
• VNG presentatie informeel PGB
https://vng.nl/nieuws/expertiseteam-reikwijdte-jeugdhulp-brengt-advies-uit
Bij het ASDGO is een presentatie gegeven over het informele PGB, wat kan
worden aangevraagd bij bovengebruikelijke1 zorg van ouder(s) aan hun kind.
Het is niet de bedoeling dat gemeenten dit PBG aan ouders ontzeggen, om die
ene uitspraak van de Centrale Raad van vorig jaar.
• Leden-informatie:
Daniëlle Smaling heeft de Cliëntenraad verlaten.
6. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
7. Sluiting
De volgende vergadering is op 15 juni 2020 om 19:30 en hopelijk weer in het
Rondeel.

1

Er is sprake van boven-gebruikelijke zorg, als de voor het kind noodzakelijke zorg op het gebied van
Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Begeleiding in chronische situaties uitgaat boven de zorg die een kind
van dezelfde leeftijd zonder beperkingen redelijkerwijs nodig heeft, voor wat betreft de aard, frequentie en
benodigde tijd voor deze handelingen.

