
  
  

Agenda vergadering Adviesraad WMO en Jeugdhulp ’s-Hertogenbosch d.d. 18-09-2019 Pag. 1 

Notulen Adviesraad WMO & Jeugdhulp d.d. 18 september 2019 

Aanwezig:  De heren Gommers en Leenders (voorzitter) 
De dames Hamel, Gorter, Melis, Möller, Wijnen en Bakker (verslag) 

Afwezig met kennisgeving: Mevrouw Thijssen, de heer Hopman 
 

1. Opening en vaststellen agenda 

Welkom aan mevrouw Gorter die geïnteresseerd is om als lid toe te treden. 

 

2. Verslag overlegvergadering Adviesraad d.d. 19 juni 2019 

 

Notulen zijn vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 

Activiteitenlijst 

59: Overzicht burgerinitiatieven: mevrouw Wijnen heeft een exemplaar van de Goede Doelen 

Gids. Deze staat ook online. 

65: Ongevraagd advies armoede: binnenkort komt hierover een gesprek met de cliëntenraad 

van Stichting Loods. 

76: Pilots dementievriendelijke gemeente: mevrouw Thijssen is bezig op beleidsniveau.  

 Mevrouw Nijskens zal binnenkort een terugkoppeling geven over hoe je je eigen buurt 

dementievriendelijk kunt maken. 

80: Flyer: koers richting combinatie van flyer/jaarverslag Stichting Adviesraad. 

91: Opstellen begroting: in gezamenlijk overleg. 

92: Het logo van de Stichting is gewijzigd en akkoord bevonden. 

Volgende keer meer inhoudelijk kijken waar we staan. 

 

3. Verslag bestuursvergadering Stichting Adviesraad WMO & Jeugdhulp d.d. 20-08-2019 

 

Dit verslag wordt ter kennisneming aangenomen.  

  

4. Mededelingen en lopende thema’s 

 

Financiën Stichting Adviesraad 

Uitgaven voor de Stichting Adviesraad kunnen gedeclareerd worden bij mevrouw Nijskens. 

             

Stand van zaken ontwikkeling WVGGZ en WZD 

Wet Verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang. 

In het definitieve rapport van Hugo ter Steege heeft hij de aanvullingen van de Adviesraad 

meegenomen. 

Voor de Adviesraad blijft een belangrijke vraag hierin of Farent voldoende toegerust is om deze 

wet uit te voeren, een vraag die meegenomen is in het definitieve rapport. 

Mevrouw Möller en de heren Hopman en Gommers zullen dit blijven volgen. 

 

Verslag onderzoek “Burgerinitiatieven” door het PON 

Burgerinitiatieven gaat over de aanvragen vanuit de wijk- en dorpsbudgetten: waaraan wordt het 

geld uitgegeven en de verantwoording daarvan. 

Verantwoording is alleen verplicht bij bedragen hoger dan € 2.000. Kleine bedragen vallen 

daarbuiten, ook indien meerdere kleine projecten aangevraagd worden. 

Mevrouw Wijnen stelt voor dat iemand van het PON de conclusies en de aanbevelingen uit het 

onderzoek komt toelichten.  

 

Voorgesteld wordt door mevrouw Melis om in plaats van een advies te schrijven te vragen of 

voldaan wordt aan het inzetten van middelen in de volle breedte en of willekeur voorkomen wordt: 

toezien vanuit de Adviesraad op willekeur en vriendjespolitiek. 
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Uit landelijk onderzoek is gebleken dat heel veel groepen burgers niet op de hoogte zijn van deze 

regelingen.  

5. Informatie regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020 - 2023 

 

Mevrouw Cornelissen, beleidsmedewerker Jeugdhulp gemeente ’s-Hertogenbosch licht het 

beleidsplan jeugdhulp 2020 – 2023 toe. 

 

Planning regionaal beleidsplan:  

5 november 2019 in het college 

10 december 2019 in de raad  

 

Commentaar vanuit de Adviesraad: het beleidsplan ontbreekt aan uitwerking in de praktijk, er 

wordt wel in verwoordt “wat”, maar niet “hoe”. 

Er zou meer vanuit de denk/leefwereld van de ouders/jongeren gedacht mogen worden. 

 

De heer Leenders merkt op dat in het beleidsplan zelfstandigheid van de jongere leidend is voor 

het beleid terwijl er grote groepen zijn die niet zelfstandig kunnen functioneren. In hoeverre wordt 

daar rekening mee gehouden? Belangrijk is de balans daarin te vinden: zelfstandigheid daar 

waar mogelijk. 

 

Wanneer moet er jeugdhulp ingezet worden en in hoeverre wordt de draagkracht van 

ouders/verzorgers meegenomen? 

Opzet is meestal: starten met minimale zorg, indien nodig opschalen, maar misschien is het wel 

effectiever om hoog in te zetten en daarna af te schalen. 

Dit is een gesprek wat ook met ouders/verzorgers gevoerd moet worden: wat mag je van 

ouders/verzorgers verwachten en waar loopt men tegen aan. 

 

Opmerkingen vanuit de Adviesraad bij de actielijnen in het rapport: 

Actielijn 1: Preventie, eigen kracht, en eerder de juiste hulp op maat 

Wat ontbreekt er nog en waar zou je aan moeten werken? 

 

Actielijn 2: Normaliseren  

Wat is het beste voor het kind, is zo normaal mogelijk ook wenselijk? Soms is het een keuze 

tussen een uithuisplaatsing of 5 middagen kinderopvang. 

Is er de bereidheid om niet vanuit grenzen te denken maar een situatie op maat te bekijken? 

Complexiteit zit vaak in financiën: je mag geen zorg stapelen. Om kosten op de lange termijn te 

voorkomen moet er dan iemand zijn die durft af te wijken van de regel. 

Flexibiliseren om te normaliseren. 

Kijken hoe het wel kan! 

 

Actielijn 3: Toegang tot hulp en ondersteuning 

Regiefunctie: wie heeft de doorzettingsmacht zodat men door kan en niet iedereen op elkaar zit 

te wachten? 

Advies vanuit de Adviesraad: investeren op de regiefunctie. 

 

Actielijn 4: Integrale hulp en ondersteuning 

Actielijn 5: Inkoop gespecialiseerde jeugdhulp en transformatie zorglandschap 

Mevrouw Gorter merkt op dat veel ouders gebruik maken van een PGB omdat gespecialiseerde 

hulp reeds vergeven is. 

Actielijn 6: Kinderen beschermen bij onveilige situaties 

Actielijn 7: Positie van jeugdigen en ouders/cliëntervaringen 

Hoe kunnen we stappen gaan maken? 

Ouders lopen tegen zaken aan maar durven soms niet te klagen omdat ze blij zijn in ieder geval 

hulp te krijgen: afhankelijkheid. 
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Het is belangrijk dat goede professionals op de juiste plekken zitten. 

Actielijn 8: Meer ruimte bieden aan professionals door vermindering van regeldruk 

Elke gemeente heeft haar eigen regels wat het er niet makkelijker op maakt. 

 

De Adviesraad zal een advies schrijven, het advies zal gericht worden op de wijze waarop men 

met elkaar in gesprek kan gaan. 

 

6. Bespreking wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

 

De leden krijgen van mevrouw Nijskens een mail betreffende gebruik persoonsgegevens.  

 

Gevraagd wordt of iedereen zijn/haar gegevens wil aanvullen en door wil geven aan de secretaris 

van de Stichting, de heer Hopman. 

 

7. Voorbereiding agendapunten overleg met wethouder Van Olden d.d. 6 nov. 2019 

 

• Wachttijden WMO lopen op tot 14 weken. 

• Bekendheid en bereikbaarheid KOO laten te wensen over. 

• Ontwikkelingen jeugdzorg i.r.t. de landelijke ontwikkeling. 

• Ontbreken passende opvang gezin in West na huisuitzetting: deze casus als signaal voor wat 

er mis gaat in de zorg. 

De vraag is wat de gemeente hiermee doet, wat ze ervan leert en hoe ze gelijksoortige zaken 

in de toekomst gaan oplossen. 

• Stoppen met resultaatgericht indiceren WMO door vier Brabantse gemeenten. 

 

8. Wvttk/rondvraag 

 

Lustrum Copernikkel: 4 oktober 2019 

Dag van de Dialoog 

 

Mevrouw Gorter is van harte welkom om aan te sluiten als lid van de Adviesraad.  

Normaal is het zo dat 2 leden van de Adviesraad ook nog een gesprek met een toekomstig lid 

hebben alvorens definitieve toetreding, dit wordt niet nodig gevonden. 

 

De heer Leenders zal Buurthuis De Stolp vastleggen voor de vergaderingen van de Adviesraad.

   

9. Sluiting  

 

 

 

 

 

     

 


