Reactie op de adviezen van de Wmo-adviesraad Winsum
Geachte leden van de Wmo-adviesraad Winsum,
Allereerst danken wij u voor uw adviezen op de beleidsstukken voor jeugdhulp en voor
uw inzet de afgelopen periode bij het tot stand komen van deze stukken. Al tijdens het
schrijven van de stukken heeft u waardevolle input kunnen geven. Wij stellen uw
bijdrage zeer op prijs.
Hieronder geven wij u onze reactie op de door u genoemde punten.
Indien u dat wenst, kunnen wij deze reactie nog mondeling toelichten. U kunt hiervoor
contact opnemen met…..
Met vriendelijke groet,
…..
namens de colleges B&W van de BMWE-gemeenten

Advies op het beleidsplan jeugdhulp BMWE 2015-2018
Advies 1: Dat zijn we van plan.
Advies 2: Hier zijn we het mee eens. Er moet een goede afstemming plaats vinden en
samenwerking op niveau van de uitvoering. In 2015 gaan we het project rond de integrale
toegang sociaal domein starten.
Advies 3: Dit is nog in ontwikkeling maar moet voor eind dit jaar duidelijk zijn.
Advies 4: De kernpartners van het CJG bereiden zich hierop voor. De gemeenten sluiten
contracten af met deze partijen waarin dit geborgd wordt.
Advies 5: Indien nodig kan de basisondersteuning (CJG) opschalen naar de flexibele schil
of de intensieve zorg. Vanuit de expertpool kan deskundigheid ingeroepen worden van
specialisten. Dit is conform het Groninger Functioneel Model.
Advies 6: Dit klopt. Dit is meegenomen in het uitvoeringsplan 2015.
Advies 7: zie advies 4. De CJG partners bereiden zich momenteel voor op de nieuwe
taken.
Advies 8: Binnen het CJG is een integrale aanpak tussen de vier gemeenten. Voor het
sociale domein breed wordt deze integrale aanpak vanaf 2015 ontwikkeld.
Advies 9: Wij delen deze zorg met u.

Advies op het PGB-beleid
Aandachtspunt 1: Wij hebben op dit moment niet inzichtelijk om hoeveel cliënten het
gaat. In 2015 zal duidelijk worden hoeveel cliënten hierbij ondersteuning nodig hebben.
Aandachtspunt 2: Het college oordeelt en neemt een besluit, waartegen bezwaar en
beroep mogelijk is. Wij nemen uw advies over het instrument van second opinion tijdens
de onderzoeksfase mee in onze overwegingen hoe we in 2015 de functie van
cliëntondersteuning willen door ontwikkelen.
Aandachtspunt 3: Wij zullen dit in overweging nemen. In de verordening jeugdhulp staat
dat het college in de nadere regels voorwaarden kan stellen aan de kwaliteit van de
geboden zorg.
Aandachtspunt 4: De keuze is van te voren niet te maken. We gaan uit van maatwerk. Bij
de ene persoon zou het een medewerker van MEE kunnen zijn, bij een ander een
ervaringsdeskundige.
Aandachtspunt 5: De casemanager zal het gesprek aan gaan met de cliënt. Het monitoren
van het declaratiegedrag vindt plaats binnen de gemeentelijke organisatie.
Aandachtspunt 6: In de verordening is opgenomen dat het college nadere regels over de
hoogte van het PGB.
Aandachtspunt 7: Voor 2016 geldt geen overgangsrecht meer en geen recht op
continuiteit van zorg. Cliënten waarvan de indicatie afloopt in 2015 of op 31-12-2015
zullen tijdig met medewerkers van het CJG in gesprek gaan over hun
ondersteuningsbehoefte of zorgvraag, zodat ook in 2016 de juiste ondersteuning of zorg
gegeven kan worden.
Aandachtspunt 8: Dat vinden wij ook.
Aandachtspunt 9: Gemeenten zijn verplicht cliëntondersteuning te bieden.

