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Onderwerp
Opening en
vaststellen
agenda
Bespreekpunten met
de gemeente

Rolf de Folter (voorzitter), Donneke Ooms, Rita Schook, Marika Slingerland en
Monica Tanis (leden)
Mariëtte Teunissen, Zorgbelang Zuid-Holland (ambtelijk secretaris)
Hans Erkens (gemeente Alblasserdam)
Inhoud
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Plan van aanpak Jeugdhulp Alblasserdam; het Plan is duidelijker dan het eerste stuk.
De opbouw is aangepast ten opzichte van het eerste plan. Dit op aangeven van de wethouder. Ze
wilde het concreter: een plan van aanpak met een visie. Er wordt aangegeven wat de gemeente al
doet en wil gaan doen.
Status van het Plan: dit Plan is ook besproken met de gemeenteraad. Het is nadien niet
aangepast. Het is een dynamisch stuk. De gemeente gaat met de partners in gesprek en dat kan
leiden tot een upgrading. De Adviesraad geeft mee om het overzichtelijk te houden. Dan blijft de
status van het stuk helder. Geef bijvoorbeeld elke drie maanden of half jaar een update.
Meten van de effecten: in bijlage 1 staat het verwacht effect maar de vraag is in welk tijdsbestek
en hoe wordt het effect gemeten? Dat is lastig geeft Hans aan. Als het om kwantiteit gaat is het te
meten, maar het kwalitatief onderzoek is lastiger. Als je wilt inzetten op preventie dan is dit een
soort 0-meting. Hoeveel kinderen/ jongeren gaan door naar zwaardere zorg?
Betrokken organisaties: de kolom van betrokken organisaties is niet meer opgenomen, dat is
jammer. Dan weet je ook niet met welke partners de gemeente in gesprek gaat. Gaat Hans na.
In het Plan staat niets in over het gedwongen kader, zoals een kinderbeschermingsmaatregel.
Gaat Hans na.
Samenwerking met de huisartsen is heel goed. Er zijn gedragsdeskundigen toegevoegd aan
het CJG en er is 12 uur beschikbaar voor de huisartsen. Dat loopt goed, de vraag is groter dan
het aanbod.
De bedragen die op p.11 worden genoemd zijn aanvullend, het gaat om extra fte.
EED-behandeling (p.17): ernstig eenvoudige dyslexie.
Hoe is de aansluiting lokaal regionaal, blijft er geen grijs gebied? Dit Plan sluit aan op het
regionaal Meerjarenperspectief Jeugdhulp. In indien nodig kan er voor kinderen/jongeren een
passende oplossing gezocht worden, wordt er opgeschaald.
Plaatje op de eerste pagina staat op meerdere notities. Hans geeft aan dat het plaatje staat voor
de samenleving. Vandaar dat het op alle stukken over het sociale domein staat. Hans geeft een
schriftelijke reactie op de vragen over het Plan.
Dok 12 is als conceptadvies in het college besproken. Het college was kritisch, met name over de
financiën. Er komt te zijner tijd een Raadsinformatiebrief. In januari wordt Dok 12 besproken in de
gemeenteraad.

3.

Vaststellen
besluitenlijst van de
vergadering

Fitgids: de Adviesraad krijgt deze ook.
Verslag wordt vastgesteld. Naar aanleiding van:
Plan van aanpak armoedebestrijding: Hans neemt Julia waar in de financiële werkgroep. Ben
van de Burgt (oud-wethouder Dordrecht) is bij dit thema betrokken. De gemeente is met het Plan
van aanpak aan de slag. Er wordt bijvoorbeeld uitgezocht waarom de ene cliënt contact opneemt
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van 17
oktober
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CJG

5.

VN-verdrag

6.

7.

Ongevraagd advies VN-verdrag en inclusief beleid, 2-7-18: onze vragen komen in januari in
het college.

Werving
leden

Opzet voor symposium in mei 2019 Mariëtte bespreekt de opzet met Hans op 17 december a.s.
Hans bespreekt dit daarna met de wethouder.
Ook de persoonlijke benadering heeft nog geen reacties opgeleverd. We zoeken nog door. Dorine
en Hans hebben ook geen kandidaten. De vraag voor nieuwe leden is nu ook uitgezet bij de
andere wethouders. Marika stelt voor een oproep voor nieuwe leden te zetten op
Alblasserdam.net. Hier zijn kosten aan verbonden.

Terugkoppeling

Als er geen leden zijn met kennis van zaken over de Participatiewet, dan kunnen we hier niet over
adviseren.
Regionale Adviesraad, 12-11-19: zie verslag dat bij de stukken zat voor de vergadering van 2611-18.
Dienstencheques voor mantelzorgers: Marika bespreekt met de SWA of hier behoefte aan is. Het
moet in ieder geval makkelijk aan te vragen zijn.

Mededelingen en
rondvraag

8.

met SchuldHulpMaatje en de ander niet. Door het bestuderen van casussen moet dit helder
worden.
Er komt een nieuwe beleidsmedewerker voor dit terrein.
Donneke heeft met (leidinggevende en uitvoerende) medewerkers van het CJG gesproken. Zij
zijn ‘aan het verzuipen’. Er zijn 5 zorgaanbieders die nog geen opnamestop hebben, 30 hebben
wel een stop. Omdat de cliënten niet verder geholpen kunnen worden, blijft het CJG contact met
hen onderhouden. Kinderen moeten zo te lang wachten voor ze uiteindelijk hulp krijgen. Ze
hebben dan wellicht zwaarder hulp nodig. Het CJG komt niet toe aan preventie.
We sturen een brief naar de wethouder om onze zorgen te delen

21 november Bijeenkomst Ouderplatform: ‘Luister ook eens naar mij’. Jongeren zelf kwamen aan
het woord. Er wordt een interactieve tool ontwikkeld, samen met jongeren, om inzicht te krijgen op
het behandelplan. Verder waren er twee verhalen van ervaringsdeskundigen jongeren (ExpEX)1.
Ze zijn ook maatjes en kunnen gemeente advies geven. Ze noemen zichzelf hoopverleners.
Data vergaderingen 2019 zijn op de woensdagen 30 januari, 13 maart, 17 april, 12 juni,
4 september en 16 oktober. Tijd: 19.30-21.30 uur.
Mededelingen en rondvraag
Agendapunten voor vergadering van 30 januari 2019: We nodigen de SWA uit en bespreken de
opzet van het minisymposium VN-verdrag.
We nemen afscheid van Rita Schook. Rita mailt een brief naar de PCOB en de SSAA over haar
vertrek en vraagt meteen om een opvolger,

1

https://www.expex.nl/
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