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Zaal 12, Forum, Zoetermeer

Onderwerp
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BW/MO
Kwaliteit Jeugdhulp

Informele Hulp
Gelijke
onderwijskansen

Verslag
Welkom allemaal
Ontslagbrief Wieteke van der Burg
Nanni en Kees hebben zich afgemeld.
Valesca Kuling en Wendy Moerman hebben gesproken met
Marieke Verhorst en Yvonne van Heerwaarden.
De pilot doorzorg met JGZ is gestopt. Verwijzingen gaan nog
niet optimaal. Huisartsen ervaren gemak/voordeel van POH’s
jeugd.
De rol van de Adviesraad kan zijn om in kaart te brengen hoe
ouders jeugdhulp kunnen vinden.
De gemeente moet wachtlijsten communiceren, maar heeft
niet altijd inzicht in wachttijden omdat hulpaanbieders snel de
intake laten plaatsvinden terwijl de behandeling nog niet kan
starten en de wachttijden dus een vertekend beeld geven.
De verwijzing gebeurt door JGH, jeugdformaat, huisarts of de
POH. De hulpverlener is en blijft dan verantwoordelijk. In de
toekomst de financiering naar resultaatgerichte financiering.
Het nieuwe actieplan en de inkoop zijn ingestoken vanuit de
transformatie en niet vanuit bezuinigingsoogpunt. Binnen de
H10 is de inkoop nu zo geregeld dat het niet meer uitmaakt, in
welke gemeente mensen wonen.
De procescoördinatoren blijven hun uitzonderingspositie
houden voor gezinnen waar veel zorgaanbieders bij betrokken
zijn..
De enquête met samenvatting van opvallende zaken is
besproken met de beleidsmedewerkers. Zij herkennen de
signalen. Na de decentralisatie van de jeugdhulp heeft de
gemeente in eerste instantie beleid en inkoop voortgezet. Nu
zitten we in een transformatieproces en kijkt de gemeente hoe
de inkoop echt kan veranderen en hoe het aanbod en de
transparantie echt beter kan.
CONCLUSIE
De Adviesraad kan zich goed vinden in het nieuwe Actieplan
Jeugd
ACTIE
In de vergadering van mei komen de beleidsmedewerkers in
de vergadering vertellen over het actieplan en de inkoop.
Een paar maanden geleden hebben Valesca Kuling en
Wesley Kisters het concept beleidsplan gelijke kansen in het
onderwijs besproken met de beleidsmedewerker. Uiteindelijk
is een afgeslankte versie door het college aan de
gemeenteraad voorgelegd. Daar is over gecommuniceerd.

CONCLUSIE
In het raadsvoorstel is niet duidelijk weergegeven wat de
inbreng van de Adviesraad is geweest en of de Adviesraad het
eens was met het collegevoorstel. Dit vind de adviesraad niet
prettig.
ACTIE
Valesca en Wesley nemen contact op met de
beleidsambtenaar om signaal af te geven dat de Adviesraad in
het vervolg meer transparantie wil.
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