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Geachte mevrouw De Jong,
Wij hebben van u de afgelopen periode verschillende gevraagde en ongevraagde
adviezen ontvangen met betrekking tot actuele ontwikkelingen in het sociaal domein.
Wij zeggen u daar dank voor, ook omdat deze adviezen ons uitnodigen nog beter naar de
verschillende aspecten te kijken.
Achtereenvolgens gaan wij in op het:
- Advies Ideeën waardering mantelzorg met kenmerk RaadSD20150324, d.d.
24032015
- Ongevraagd advies m.b.t. inhoud ar`kel 5 lid 4c in de Verordening
burgerpar`cipa`e met kenmerk RaadSD20150202, d.d. 02022015
- Advies besluit Maatschappelijk ondersteuning met kenmerk RaadSD20150310,
d.d. 03032015
- Ongevraagd advies Jeugdzorg n.a.v. persberichten met kenmerk
RaadSD20150324, d.d. 24032015.
Advies ideeën waardering mantelzorg
U adviseert in het kader van onze inventarisa`e van ideeën voor de vormgeving van
waardering voor mantelzorgers, samengevat, het volgende:
-

Een ﬁnanciële tegemoetkoming te handhaven.

-

Het uitje met mogelijkheid tot ontspanning en lotgenotencontact voor alle
mantelzorgers (die wensen deel te nemen) te laten bestaan.

-

Voor mantelzorgers de mogelijkheid open te houden om respijtzorg te verkiezen
boven een uitje en/ of een ﬁnanciële tegemoetkoming.
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Op dit moment inventariseren wij alle ingekomen reac`es. Ook van inwoners van onze
gemeente zijn namelijk reac`es binnengekomen op de vraag hoe de waardering van
mantelzorgers eruit zou moeten zien. Over de invulling van het nieuwe
mantelzorgcompliment verwachten wij eind april/begin mei een besluit te kunnen
nemen, na het voorgenomen besluit uiteraard aan u ter advisering te hebben
voorgelegd.
Ongevraagd advies m.b.t. inhoud ar8kel 5lid 4c in Verordening burgerpar8cipa8e
U adviseert ons ar`kel 5, lid 5 van de Verordening burgerpar`cipa`e Adviesraad Sociaal
domein aan te passen door aan de zin ‘…., op voordracht van de adviesraad sociaal
domein.’ toe te voegen: ‘Wanneer de adviesraad van mening is dat een persoon ondanks
het zijn van een medewerker bij een organisa@e met zakelijke belangen, geschikt is als lid
van de adviesraad, dan wordt dit aangegeven bij de voordracht van deze persoon aan
het college.’
In algemene zin vinden wij dat Verordeningen en beleidsregels ten dienste moeten staan
aan de uitvoering en deze niet in de weg moeten staan. De sugges`e die u ons doet,
kunt u als adviesraad natuurlijk al`jd in een voordracht betrekken. De verordening
behoeg daar in feite niet voor aangepast te worden.
Om te benadrukken dat er al`jd aanleiding kan zijn om van het gestelde af te wijken,
hebben wij eigenlijk in alle verordeningen en beleidsregels een zogenoemde
hardheidsclausule opgenomen. Wij zullen bij een volgende ronde van aanpassingen ook
aan deze verordening de volgende een hardheidsclausule toevoegen: Indien de
toepassing van deze verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt, kan het
college gemo`veerd afwijken van de bepalingen.
Advies besluit Maatschappelijk ondersteuning
De Adviesraad geeg aan de formulering van ar`kel 7.4 lid 1 van het Besluit onduidelijk te
vinden en verzoekt om aanpassing van de formulering. Wij kunnen ons vinden in de
opmerking dat het ar`kel niet duidelijk is en zullen het ar`kel verduidelijken op het
moment dat wij meerdere gewenste aanpassingen van het Besluit verzameld hebben.
De Adviesraad vraagt zich af wanneer een dergelijk ‘levend document’ als het Besluit
Maatschappelijke Ondersteuning wordt voorgelegd aan de Adviesraad. In beginsel
leggen wij wijzigingen vooraf aan de Adviesraad om advies voor. Mocht er incidenteel
sprake zijn van een aanpassing die met spoed moet worden doorgevoerd, dan
overleggen wij met u de gewenste procedure.
De adviesraad vraagt zich af of het nodig is om in elk ar`kel te vermelden dat kan
worden teruggevorderd of dat een algemeen ar`kel voldoende is. Wij zijn van mening
dat het vermelden van de mogelijkheid van terugvordering bij elk ar`kel duidelijker en
vollediger is, ook al wekt het wellicht een enigszins ‘strenge’ indruk.

Ongevraagd advies Jeugdzorg n.a.v. persberichten
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Naar aanleiding van diverse persberichten over jeugdzorg Noord-Brabant adviseert u ons
college:
-

Het niet behalen van het cer`ﬁcaat door jeugdzorg Noord-Brabant en de
gevolgen daarvan goed te communiceren aan haar inwoners. Nu en na 1 april.

-

Om afspraken te hebben/ te maken met Jeugdzorg Noord-Brabant (eventueel via
de inkoopregio) over het borgen van de kwaliteit van de dienstverlening zolang
de situa`e voortduurt bij niet verkrijgen van cer`ﬁcering, voor bestaande en
voor nieuwe cliënten.

-

Om afspraken te maken, eventueel via de inkoopregio, met jeugdzorg NoordBrabant over het borgen van kwaliteit na behalen van het cer`ﬁcaat zodat er
niet opnieuw een vergelijkbare situa`e kan ontstaan.

Door de ontstane situa`e per 1 januari 2015 is Bureau Jeugdzorg (BJZ) voor nieuwe
klanten een samenwerking aangegaan met de wel gecer`ﬁceerde William Schrikker
Groep. Concreet betekent dit dat nieuwe klanten een geregistreerd werker van BJZ
krijgen toegewezen, die dan onder verantwoordelijkheid van de WSG het werk doet. Op
het moment dat de cer`ﬁcering van BJZ wel verleend is, gaat wordt BJZ weer
eindverantwoordelijk. Dit om te zorgen dat de con`nuïteit van zorg voor de klant
gewaarborgd is en deze niet hoeg te wisselen van hulpverlener. Voor bestaande klanten
veranderde er niets.
Daarbij is er in de communica`e nadrukkelijk oog voor cliënten die met verandering te
maken hebben of krijgen. Daarnaast heeg Bureau Jeugdzorg hun bestaande cliënten op
maat geïnformeerd: zij hebben de informa`e gekregen die op hun speciﬁeke situa`e van
toepassing was. Verder staat algemene informa`e over de stand van zaken op de
website van Bureau Jeugdzorg en is de cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg structureel
betrokken.
Bureau Jeugdzorg heeg deze communica`e provincie- breed georganiseerd in
afstemming met hun cliëntenraad en de stuurgroep. In deze stuurgroep zit namens regio
Hart van Brabant Marcelle Hendrickx, wethouder jeugd van de gemeente Tilburg.
Afspraak is dat bij nieuws de stuurgroep een update deelt met alle wethouders jeugd in
de regio en dat de gemeente desgewenst deze informa`e kan gebruiken bij de
communica`e met andere betrokkenen. Deze updates naar ons college zijn er in de
afgelopen maanden regelma`g geweest. Mocht hier behoege aan zijn dan kan het
college deze informa`e delen met de adviesraad sociaal domein. Hiertoe is het college
meer dan bereid.
Het Keurmerkins;tuut hee= met ingang van 1 april 2015 Bureau Jeugdzorg NoordBrabant toegelaten als gecer;ﬁceerde instelling. Dit betekent:
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Bureau Jeugdzorg kan door het behalen van het cer`ﬁcaat met ingang van 1 april 2015
weer nieuwe cliënten aannemen. Vanaf die datum kan Bureau Jeugdzorg de
jeugdbescherming en jeugdreclassering voor alle cliënten voor de gemeenten in NoordBrabant weer onder eigen verantwoordelijkheid uitvoeren.

Bureau Jeugdzorg gaat op korte termijn werkafspraken maken met de rechtbanken in
Brabant en de William Schrikker Groep zodat de cliënten op korte termijn weer geheel
begeleid worden door Bureau Jeugdzorg. Dit gebeurt zorgvuldig en op een wijze waarbij
kinderen en hun ouders hier zo min mogelijk hinder van ondervinden

In de inkoopafspraken die door Tilburg als gastgemeente zijn gemaakt met BJZ is de
voorwaarde opgenomen dat BJZ zich moet houden aan het landelijk vastgestelde
Normenkader voor Gecer`ﬁceerde Instellingen. Een van de voorwaarden daarin is
uiteraard dat de instelling gecer`ﬁceerd is. Daarnaast bevat het normenkader een groot
aantal kwalita`eve eisen waaraan de instelling moet voldoen. Toen het niet mogelijk was
per 1 januari 2015 over het cer`ﬁcaat te beschikken is een stevig veranderingstraject
ingezet om zo snel mogelijk, uiterlijk 1 april 2015, in zijn totaal te voldoen aan de eisen
van de cer`ﬁcering. Dit is gelukt.
Bureau Jeugdzorg blijg in 2015 onder verscherpt toezicht werken, ook nu zij per 1 april
2015 gecer`ﬁceerd zijn.
Samenva=end verzamelen wij gewenste aanpassingen van verordeningen, besluiten en
beleidsregels en de daadwerkelijke aanpassingen leggen wij uw adviesraad vooraf om
advies voor. Sugges`es met betrekking tot de vormgeving van mantelzorgwaardering en
communica`e jeugdzorg nemen wij ter harte en betrekken deze in het vervolg van de
verschillende trajecten.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen,
de secretaris,
de burgemeester,

ir. Gerard Vlekke

dr. Jan Boelhouwer

