
1 

 

Verslag vergadering Adviesraad Wmo en Jeugdhulp ’s-Hertogenbosch 

d.d. 17 april 2018 

Aanwezig:  De heren Leenders (voorzitter), Hopman, Gommers en Van den Hombergh en de 

dames Melis, Wijnen, Nijskens, en Van ‘t Westeinde (notulen) 

Afwezig met bericht:  de heer Kieft, mevr. Thijssen, mevr. Möller 

Gasten: mevrouw v.d. Hoogen en de heer Sanders (Gemeente ’s-Hertogenbosch) 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda  

1.1 
 

Voorzitter opent de vergadering, heet ieder welkom en meldt de berichten van 
verhindering.  

 

1.2 - Voorzitter meldt dat mevrouw v.d. Hoogen en de heer Sanders uitgenodigd zijn 
voor het geven van een toelichting op de stand van zaken m.b.t. de wijkteams. 

- Vanwege de verkiezingen en de vorming van het nieuwe College is het nog even 
afwachten welke wethouder op welke post komt. Dit geldt v.w.b. de positie 
Wethouder Kagie.  

 

   

2. Verslag d.d. 21 maart 2018  

2.1 
 

Tekstueel en naar aanleiding van: 
- Ad 4.1: n.a.v. het vele werk dat door de voorzitter verzet wordt : opnieuw kijken naar 
ieders achtergrond en wie wat doet en de verdeling van taken. Zaken kunnen ook 
rechtstreeks opgepakt worden. Ieder denkt mee hoe we dat verder vorm gaan geven. 
Agenderen volgende keer.   
- Nieuwe studiemiddag plannen: voorstel om dat rond de zomer te doen en 
taakverdeling daarin meenemen 
- Ad 6.1: tekstueel: uitnodiging MO moet zijn: sociale zaken SZ/OAP op 7 juni  
- Ad 7.1: thema’s Nex-to-Next : volgende keer agenderen evt. in combi met de 
activiteiten rondom de burgerinitiatieven in West via mevrouw Wijnen  
Het verslag wordt vastgesteld   

 
 
 

FL 
 
 

   

   

2.4 Activiteitenlijst   

 Aanvullingen/opmerkingen n.a.v. de activiteitenlijst: 
- Ad 65: ongevraagd advies armoede : in deze is contact geweest met mevrouw 

Boesten van het Netwerk tegen Armoede. Mevrouw Wijnen gaat met dit thema 
verder aan de slag. 

- Ad 66: Burgemeester Mikkers is uitgenodigd voor het volgende overleg van de 
adviesraad. Dit punt kan van de actielijst af.  

De activiteitenlijst wordt bijgewerkt en aan het verslag gehecht. 
 

 

3. Inkomende en uitgaande stukken   

3.1 Er zijn geen terzake doende punten.   

   

4. Lopende zaken en bijpraten n.a.v. ieders activiteiten/mededelingen  

4.1 - Overleg jeugdzorg d.d. 27 maart: korte terugkoppeling. Er blijkt een tekort aan 
geschoolde mensen en het ontbreekt aan orthopedagogen. Ook is het lastig om 
voldoende pleeghouders te vinden.  
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Mevrouw Melis meldt haar ervaring m.b.t. de bureaucratie in deze. Het gaat om 
mensen; vaak kwetsbare mensen en niet om een visakte die verloopt en verlengd 
moet worden.   

- Besluit: de punten ‘pleegzorg’ en ‘jeugdzorg’ agenderen voor het eerste overleg 
met de nieuwe wethouder.  Tevens vragen naar ontwikkelingen m.b.t. komst 
inspectie jeugdzorg die in oprichting is.  

- Werkgroep VN resolutie, “de inclusieve maatschappij”: het gehandicaptenplatform 
is al aan de slag met de richtlijnen. In vergelijking met de landen om ons heen loopt 
Nederland achter.  

- Inspiratiemiddag Zayaz: voorzitter is naar deze bijeenkomst geweest, een 
interessante bijeenkomst over hoe een buurt werkt. Het ging ook over mensen die 
(te vroeg) vanuit de GGZ terug in de wijk komen en voor problemen zorgen. Rol 
Zayaz: in gesprek blijven met instellingen en bedrijfsleven om te kijken hoe je dit 
met elkaar kunt aanpakken.  

- Inkoopbijeenkomst WMO 2019: mevrouw Thijssen gaat naar deze bijeenkomst 
- Uitnodiging overleg Sociale Zaken, SZ/OAP op 7 juni; voorzitter gaat hier naar toe en 

krijgt daar spreektijd als voorzitter van de Adviesraad  
- Voorlichtingsavond Divers eind april: dhr V.d. Hombergh gaat daar naar toe 

   

6. Mevrouw v.d. Hoogen en de heer Sanders, gemeente ’s-Hertogenbosch   

6.1 Er volgt kort een voorstelronde.  
Mevrouw v.d. Hoogen is eerder in ons overleg geweest. De heer Sanders werkt sinds 
kort bij de gemeente en heeft hiervoor gewerkt bij o.a. de jeugdbescherming. Hij werkt 
nu binnen de gemeente aan het verder professionaliseren van de wijkteams. Zij geven 
beiden een korte toelichting op de huidige ontwikkelingen van de sociale wijkteams en 
de komende evaluatie.  
 
De vorige keer is gesproken over de tussenevaluatie van de sociale wijkteams en nu is 
gemeente bezig met de voorbereiding van de volgende evaluatie die in maart 2019 
gepland staat. Zij informeert wat de Adviesraad daarin mee zou willen nemen. 

 

6.2 Voor deze evaluatie is een extern bureau ingeschakeld. Er worden een 18-tal casussen 
geselecteerd over wat veel voorkomt binnen de jeugd en volwassenenproblematiek  
Doel is de regie meer te versterken, uitwisseling van informatie en het sneller inzetten 
van hulp. Partijen hierbij ; denk aan Juvans, MEE en Divers. Ook wil men meer contact 
leggen met de jeugdartsen en hopen dat zij voor kortere lijnen met de huisartsen 
kunnen gaan zorgen. Door het voeren van structureel overleg is het doel om op één lijn 
te blijven. Mevrouw Melis informeert in deze naar het steeds opnieuw aanvragen van 
beschikkingen. Waar het goed gaat kunnen beschikkingen best voor langere tijd 
afgegeven worden. Dit scheelt veel werk maar ook frustratie en het betreft vaak al 
kwetsbare personen. Daarnaast zijn er situaties, denk aan kinderen met autisme, 
waarvan bekend is dat dit ziektebeeld niet overgaat. Speel daarop in bij de 
‘houdbaarheidsdatum’ van beschikkingen en ga over op meerjarige beschikkingen.  
 
Voorzitter informeert in hoeverre burgerparticipatie meegenomen wordt in de hele 
beleidsontwikkeling.  
Gemeente: dat is een belangrijk thema maar in hoeverre dit meegenomen wordt in de 
beleidsontwikkeling is niet bekend. Er is wel een cliëntenraad betrokken en 
ervaringsdeskundigen.  
 

 

6.3 Afspraak: eind 2018 / begin 2019 ontvangt de Adviesraad de opzet van de evaluatie  
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voordat het naar het College gaat. Het Raadsvoorstel volgt in maart 2019.  
Overige vragen: 
- Wordt er ook naar de regiofunctie gekeken van bijv. MEE die met meerdere 

gemeenten te maken heeft? Gemeente: nee niet standaard, gemeenten kiezen een 
‘couleur locale’  

   

7. Rondvraag  

7.1 Vanwege het feit dat de volgende vergadering tot 17.00 uur duurt i.v.m. de komst van 
de Burgemeester starten we ons reguliere overleg een half uur later.  

 

   

7.2 Voorzitter sluit de vergadering om 16.30 uur en dankt ieder voor zijn/haar inbreng.   

 


