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Rijen, 10 juli 2015

Betreft: Ongevraagd advies communicatie aan cliënten over jeugdhulp
Geachte leden van het College van de gemeente Gilze en Rijen,
Hieronder vindt u het ongevraagd advies “communicatie aan cliënten over jeugdhulp” van de
Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen (adviesraad) uitgebracht op 10 juli 2015
De adviesraad werd duidelijk dat in december 2014 alle wethouders Jeugd en/of WMO evenals
de zorginstellingen een brief hebben ontvangen van de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Veiligheid en Justistie.
Strekking van deze brief was een oproep om alle cliënten uit de jeugdzorg en WMO niet alleen
algemeen te informeren maar ook op de individuele situatie toegespitst te informeren over de
zorg die zij ontvangen en hoe deze er vanaf 1-1-2105 uit gaat zien.
Hoewel de verantwoordelijkheid voor informatieverstrekking bij gemeente en zorginstellingen
samen ligt dringt de brief er bij de gemeenten op aan om de verantwoordelijkheid te nemen
daarover concrete afspraken te maken met door haar gecontracteerde zorgaanbieders.
De Adviesraad merkt op dat nieuwe doelgroepen, nieuw door het nieuwe beleid sinds
1-1-2015 en/of het woonplaatsbeginsel, in de jeugdhulp nog niet allemaal individueel
geïnformeerd zijn. Daarnaast merkt de adviesraad op dat niet persoonlijk geïnformeerde
doelgroepen vaak vallen onder regionaal ingekochte zorg.
De adviesraad wil daarom de gemeente adviseren om voor de jeugdhulp met de
zorginstellingen nogmaals goed na te gaan welke nieuwe en bestaande doelgroepen er zijn
sinds 1-1-2015 en welke cliënten door het woonplaatsbeginsel nu onder de gemeentelijke
zorg en informatie plicht vallen. En verzoekt de gemeente na te gaan of al deze personen
inderdaad al persoonlijk en over hun specifieke situatie, geïnformeerd zijn over hun zorg ná
1-1-2015. Wij stellen voor hierbij ook gecontracteerde zorginstellingen die regionaal
ingekocht worden te benaderen.
De adviesraad ontving in ieder geval signalen uit twee doelgroepen waaruit signalen komen
dat deze nog niet geïnformeerd zijn:
- Kinderen en hun ouders uit een gezinssituatie met gescheiden ouders waarbij ouders
in twee gemeenten wonen maar voor omgangsregelingen in onze gemeente
begeleiding ontvangen van een jeugdzorginstelling.
- Pleegouders van jeugdigen uit het gedwongen kader die voor het woonplaatsbeginsel
vallen onder Gilze en Rijen, terwijl biologische ouders daar beide niet wonen.
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen,
De voorzitter,
Corrie de Jong
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