Notulen vergadering Participatieraad Veendam d.d. 15-06-2017
Aanwezig:
Bé Huisman (vicevoorz.),Jaap de Wit (secr.), Jelte van Netten (penningm.).
Leden:Peter Hemrica, Jacob Houwing, Luuk Jonker, Jan Jacob Kuiper Frits Muurman en
Gerard Tieben.
Afwezig m.k.g. : Roelof Kroeze, Henk Smidtman (voorz.), Lineke Eekhof, Ate Faber en Edzo
van der Werf.
Notulen: Moija Vogel.
1. Opening/Vaststelling agenda.
Bij afwezigheid van de voorzitter Henk Smidtman neemt Bé Huisman uit hoofde van zijn
functie als vicevoorzitter deze taak op zich. Hij heet iedereen welkom en noemt de namen
van diegenen die evenals Henk m.k.g. afwezig zijn.
Wethouder Jaap Velema heeft zich uitgenodigd om de agendapunten 2 (Algemene
Voorzieningen) en 3 (Situatie ‘Samen Oud’) toe te lichten. Voor de toelichting op genoemde
agendapunten zouden eveneens de dames Drenthe en Rinkes komen. De twee
laatstgenoemden hebben aangegeven niet in de gelegenheid te zijn van deze uitnodiging
gebruik te maken.
Op verzoek van Hedwig Rinkes is Heleen Visser uitgenodigd om een korte toelichting te
geven op de Jeugdzorg. Dit item zal in deze vergadering punt 2 van de herziene agenda zijn,
in afwachting van de komst van wethouder Jaap Velema.
2. Toelichting presentatie contouren Groninger Jeugdstelsel.
Heleen begint haar presentatie en toelichting met dank voor de gelegenheid die haar wordt
geboden dit onderwerp in deze vergadering toe te lichten. Het Groninger Jeugdstelsel zoals
in deze presentatie weergegeven is met medewerking van - en in overleg tussen
bestuurders en beleidsmedewerkers - 23 gemeenten binnen de provincie Groningen tot
stand gekomen en vastgesteld. Afgestemd op rijks financieringsstromen en de wet op de
zorgverzekering.
Als aandachtspunten worden genoemd:
Zorg dicht bij de kinderen.
Betrokkenheid bij (probleem)gezinnen.
Keukentafelgesprekken (Compaen).
Onderwijs, peuter- en kleuteropvang.
Psychische hulpverlening.
Intramurale zorg.
Jeugdreclassering.
De jeugdzorg wordt gedeeltelijk door de gemeenten zelf gefinancierd, waarbij de
samenwerkende gemeenten elkaar tegemoet komen in eventuele tekorten in het budget.
Bij een hulpvraag is de huisarts de eerst aangewezen persoon voor doorverwijzing richting
jeugdzorg. Het persoonsgebonden budget (afgekort als PGB) wordt aangegeven door de
gemeente.
Via het C.J.G. (Centrum Jeugd & Gezin) worden kinderen doorverwezen naar passende
voorzieningen binnen de jeugdgezondheidszorg, het jongerenwerk en maatschappelijke
dienstverlening (b.v. Compaen). Keukentafelgesprekken vinden plaats in het bijzijn van
professionals, jeugdhulpverleners worden bijgeschoold volgens de normen van het
kwaliteitsregister jeugd. Bij falen kan door het tuchtcollege een sanctie worden opgelegd.
Verder worden in deze toelichting nog genoemd:
- Signaleringsfunctie ouders, opvoeders, onderwijs.
- Dwang- en drangmaatregelen (b.v. ouders onder toezicht).
- Kiestrajecten (Kinderen in echtscheidingssituaties).
- ‘Vingers in je oren’(huiselijk geweld).
In de zgn. zorgroutes worden als ingangen naast de huisarts, de school, de kindertelefoon
en de website genoemd. Individuele voorzieningen worden toegekend na een officiële
aanvraag bij de gemeente.

Binnen de 23 gemeenten die samenwerken op het gebied van Jeugdzorg zijn vragenlijsten
rondgestuurd. Van de 1000 lijsten zijn er 103 ingevuld geretourneerd.
T.a.v. de naleving van de wet op de privacy en het uitwisselen van medische gegevens
gelden strenge regels. Bij het raadplegen van benodigde informatie in dossiers wordt in
specifieke uitzonderlijke gevallen gebruik gemaakt van een zgn. crisisknop.
Via een jongerenplatform op de site www.storytellinggroningen.nl kunnen jongeren hun
ervaringen op het gebied van jeugdhulpverlening delen. Een vaak gelezen klacht op deze
site is de ontbrekende klik tussen hulpverlener en hulp vragende jongere.
Er is een pilot gestart m.b.t. ‘thuiszitters’. Het Ubbo Emmius, De Winkler Prins en een aantal
basisscholen nemen hieraan deel.
Er zijn specifieke financieringsstromen m.b.t. het kiestraject (kinderen in
echtscheidingssituaties/co-ouderschap) en kinderen met angststoornissen en vormen van
autisme waarbij jeugdhulpverlening noodzakelijk is.
Jacob informeert naar wachttijden, wachtlijsten en landelijke bezuinigingen die ten koste
gaan van de jeugdhulpverlening.
Luuk noemt als schrijnend voorbeeld een gezin met een suïcidale dochter die al anderhalf
jaar op hulp wacht.
N.a.v. de opmerking van Frits dat de jeugdzorg uitgevoerd wordt door de gemeente merkt
Heleen op dat de gemeente een zorgplicht heeft. Verantwoordelijkheid voor de inrichting en
kwaliteit van de jeugdhulpverlening, het sluiten van contracten met zorgaanbieders,
gesprekken met bovengemeentelijke organisaties etc. De verschillen tussen
samenwerkingsafspraken volgens het principe ‘open house’ en Europese aanbesteding
worden belicht.
Nadat alle in het overzicht weergegeven items zijn doorgesproken en de daaruit
voortvloeiende vragen zijn beantwoord bedankt de voorzitter Heleen voor haar aanwezigheid
en inbreng in deze vergadering.
3. Werkgroepen.
Werk en Inkomen.
Vanuit deze werkgroep geen mededelingen t.b.v. deze vergadering.
Zorg en Welzijn.
Vanuit deze werkgroep geen mededelingen t.b.v. deze vergadering.
Jeugd en Gezin.
Tot nu toe is voor uitbreiding van de Participatieraad in deze werkgroep nog geen gegadigde
gevonden. Na de vakantieperiode zal opnieuw worden geadverteerd.
Overkoepelende thema’s.
Op dit moment niet aan de orde.
4. Notulen vorige vergadering/Actiepuntenlijst.
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
5. Mededelingen/Ingekomen en uitgaande stukken.
Mededelingen:
Wethouder Jaap Velema heeft verstek laten gaan zonder vooraf bericht te geven van zijn
afwezigheid.
Het zonder bericht wegblijven van de wethouder zal in de volgende bijeenkomst van het
dagelijks bestuur onderwerp van gesprek zijn.
N.a.v. de mail van Jurre Ras d.d. 29-05-2017:
De aanpassing van de informatieve begeleidende brief bij het informatiepakket t.b.v.
cliënten keukentafelgesprekken waarin de werkwijze en procedure duidelijk wordt
omschreven is tot nu toe uitgebleven.
De mail van de heer Ras geeft aan dat de door het college toezegde aanpassing nog steeds
niet is geschied.

Jan Jacob is verzocht een reactie samen te stellen op de mail van Jur Ras en de toezegging
van het college.
Ingekomen en uitgaande stukken:
- Nieuwsbrief mei 2017 ‘Taal voor het leven’
- Cliëntondersteuning koplopergemeenten gezocht (Koepel adviesraden Sociaal Domein)
reactie vóór 01-06-2017 gewenst.
- Uitnodiging themabijeenkomst Ervaringsdeskundigen (Koepel adviesraden Sociaal Domein)
20-06-2017
- Uitnodiging bijeenkomst Armoedepact (Hans de Vroome) 14-11-2017
6. Rondvraag en Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

Actiepuntenlijst.
1. Reactie DB op wegblijven wethouder
2. Reactie op mail Jur Ras

DB
Jan Jacob

Algemeen:
7 dagen na versturing van het verslag van de vergadering wordt deze geacht te zijn
goedgekeurd, tenzij reactie van de leden bij de secretaris is binnengekomen.

