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Opgemaakt door B. van 't Westeinde, griffier 
Aanwezig 
 

Dhr. M. van Oosterwijk, voorzitter 
De heren A. van Baal (PvdA), J. Hendrickx (CDA), P. Jacobs (Lijst Riel 
Goirle), T. Snels (Pro Actief Goirle), J. Swaans (VVD) en N. De Vries (CDA), 
W. Couwenberg (Lijst Couwenberg t/m agendapunt 3) en  A. de Laat (SP). De 
dames mw. J. Aerts-Hermans (Lijst Riel Goirle), P. Criens (PvdA), D. 
Eikelenboom (SP), M. Immink-Hoppenbrouwers (Pro Actief Goirle), I. Rijswijk 
de Jong (VVD)  
Ambtelijke ondersteuning: mevrouw Hakkert, mevrouw Haans, de heer 
Hendriks, de heer Van Bezouw 
Wethouders: J. v. Groenendaal, S. Sperber (tot en met agendapunt 3) 
Spreekrecht: mevrouw Van der Heijden (cliëntenraad Kompaan en De Bocht), 
de heren Van Aanholt (stichting BOOG) en Van Abel (SKBOG) 

Afwezig  
(met kennisgeving) 

B. Schellekens (Lijst Riel Goirle) 

 
Deze vergadering kunt u terugbeluisteren op : https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/Commissie-
Welzijn/2014/18-januari/19:30 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering.  
 
2.  Raadsvoorstel Triple T: van beleid richting uitvoering 
Mevrouw Van der Heijden voert het woord namens de cliëntenraad Kompaan en De Bocht. 
 
Vragen naar aanleiding van de bijdrage 
De heer Van Baal geeft aan dat de raad zich ook in het Jeugdbeleid heeft verdiept, onder andere door middel 
van een werkgroep jeugdbeleid. Veel van de zorgen worden gedeeld, maar nog niet alle vragen kunnen 
beantwoord worden. Sommige vraagstukken moeten in de komende tijd nog worden opgelost. De suggesties 
van mevrouw Van der Heijden worden ook meegenomen in de werkgroep Jeugdbeleid. 
Mevrouw Aerts-Hermans geeft aan dat de zorgen over de 18+ en het PGB ook gedeeld worden door de Lijst 
Riel-Goirle. Wij weten niet of dit goed geborgd wordt. Heeft u een idee van de kwaliteiten die aan de 
jeugdnetwerker die aan de scholen verbonden moet worden? 
Mevrouw Van der Heijden antwoordt dat dit iemand moet zijn die de praktijk kent. Dat is iets anders dan de 
medewerkers van het bureau Jeugdzorg.  
Mevrouw Aerts-Hermans vraagt of er nu in de praktijk wel iets aan 18+ wordt gedaan. 
Mevrouw Van der Heijden geeft aan dat die nu ook tussen het wal en schip vallen. 
Mevrouw Eikelenboom geeft aan dat zij zich ook zorgen maakt over de jeugdzorg na het 18e levensjaar. 
De huisartsen geven de mogelijkheid om zonder loket toegang te krijgen tot hulp. Funcitoneert het CJG echt 
niet, of is het te weinig bekend? 

https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2014/18-januari/19:30�
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Mevrouw Van der Heijden geeft aan dat de opzet van het CJG wel goed is. Er kan meer bekendheid aan 
gegeven worden. 
De heer De Vries sluit zich aan bij de reactie de heer Van Baal. De beelden uit het spreekrecht komen overeen 
met een aantal zaken die in de gesprekken die de werkgroep jeugdbeleid heeft gevoerd naar voren zijn gekomen. 
Er wordt heel veel accent gelegd in het verhaal van mevrouw Van der Heijden dat er heel veel professionals 
nodig zijn in de frontlijn. 
Mevrouw Van der Heijden geeft aan dat het belangrijk is dat er gelijk door specialisten wordt geholpen, zodat 
mensen hun verhaal niet meerdere keren moeten vertellen. 
De heer De Vries antwoordt dat het inderdaad belangrijk is dat het verhaal maar één keer moet worden verteld. 
Wij willen voorkomen dat het verhaal vaker moet worden verteld. 
Mevrouw Van Rijswijk-De Jong begrijpt dat het CJG als het goed is straks naadloos over gaat in de nieuwe 
structuur. Zij begrijpt de zorgen over het meerdere keren vertellen van het verhaal. 
 
De heer Van Oosterwijk vraagt aan het college om de vragen van mevrouw Van der Heijden ook mee te nemen 
in de beantwoording. 
 
Standpunten fracties: 
 
SP Naar aanleiding van pagina 6 van de nota merkt zij op dat onduidelijk is wat de rol van 

werkgevers precies is. Waarom worden beschutte werkplaatsen die er al zijn afgebouwd 
als we nieuwe plaatsen gaan creëren? 
De GGZ doet volgens ervaringen fantastisch werk. Minder doorverwijzen vindt de SP 
daarom geen goed idee. Wat voor model voor hulp bij het huishouden wordt gehanteerd?  
Het college kiest voor het populatiemodel, waarbij het openeinde budget wordt 
dichtgetimmerd. Is van mening dat dit geen goede zaak is, omdat je dan inzet op 
bezuinigingen en je kwaliteit uit het oog verliest.  

CDA Geeft complimenten voor het stuk en de ruimte voor het stellen van vragen. 
Vraagt of we ook ons voordeel moeten doen met andere pilots die in de regio lopen. 
Het lijkt hem geen goede zaak dat de huisarts een zware rol krijgt, omdat er een tweede 
toegang wordt geconstrueerd zonder een integrale vraaganalyse. Wanneer er 1 toegang is, 
is ook geen intensief overleg met huisartsen nodig. 
Doet de suggestie om scholing van medewerkers in 't Loket regionaal op te pakken.  
Er zijn drie stromen van budgetten, die verweven zijn. Hoe denkt het college straks de 
afweging te maken over de besteding van budgetten. 

VVD De competenties voor de frontlijn medewerkers zijn erg zwaar. Wordt er een nieuwe 
sollicitatieprocedure in gang gezet? Wat gaat men doen voor mensen die wel geschikt zijn, 
maar te weinig uren maken? De generalist moet heel erg goed zijn, om te voorkomen dat 
het verhaal niet twee keer verteld hoeft te worden. Daar zijn zorgen over. 
Het platform minima heeft een reactie gegeven op vragen van de gemeente. Krijgt de raad 
deze brief nog?  

PvdA Dankt wethouders en ambtenaren voor de goed doordachte aanpak. Steeds meer wordt 
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duidelijk. Dit wordt een B-stuk omdat de PvdA graag nog andere reacties op dit stuk hoort 
van cliëntenraden. 
De gemeente heeft ook een verantwoordelijkheid, om te zorgen dat zaken goed gaan. Deze 
moet bij de opsomming van uitgangspunten op pagina 10 ook meegenomen worden. 
Er staat op pagina 11 dat aan te bevelen is om een prikkel in te bouwen. Dat mag van de 
PvdA sterker geformuleerd worden.  
De notitie zou duidelijker de beslispunten aan kunnen geven. Sommige uitspraken zijn niet 
in een beslispunt vervat. Het zou goed zijn om een aantal van deze punten expliciet uit de 
tekst te halen en expliciet vast te stellen. 
Voor passende ondersteuning wordt een gedegen aanpak voorgesteld. Casusregie vindt de 
PvdA heel belangrijk. Als er geen casusregie is zou een vorm van monitoring moeten 
worden toegevoegd tijdens de uitvoering. Het is ook professioneel om een vorm van 
evaluatie toe te voegen. 
Heeft twijfels bij een openstelling van 't Loket te beperken. Een beetje meer meebewegen 
met klantvragen zou tot ruimere openingstijden leiden en misschien ook op zaterdag. 

Pro Actief Goirle 
 

Alle complimenten voor het voorstel. De medewerkers van ’t Loket krijgen een heel 
belangrijke rol. Hoe zien we straks de werkelijke rol van ’t Loket. Moeten mensen naar ’t 
Loket toe, of gaat ’t Loket naar de mensen?  
’t Loket mag zeker niet statisch zijn, maar kan ook een rol spelen bij preventie en 
signalering. Bijvoorbeeld door bij verenigingen het gesprek aan te gaan met vrijwilligers. Zo 
kan een wisselwerking worden gecreëerd. Bovendien wordt ’t Loket daar ook beter door 
gekend.  

Lijst Riel Goirle  Ook complimenten voor het stuk.  
Er staat weinig in het stuk over de rechtspositie van de cliënt. Hoe kunnen cliënten hun 
vragen kwijt?  
Een uitgangspunt is om met minder geld betere zorg te leveren. Hoe kunnen we nu volgen 
dat dit ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd? 
Hoe lang duurt het voordat de 7 stappen op pagina 17 zijn doorlopen? Wat als er acuut 
hulp nodig is? Is het nog mogelijk om de eigen kracht in te schakelen als de hulpvraag bij ’t 
Loket komt?  
Spreekt zorg uit voor kleine aanbieders die specifieke hulpverlenen. Blijft dit mogelijk, of 
wordt alles ingekocht? Stemt in met de suggestie van Pro Actief Goirle rond de opstelling 
van 't Loket. 

Lijst Couwenberg  Vindt het ook een goed stuk. Is akkoord met het voorstel. Stelt voor om als het straks 
werkt te kijken hoe het loopt.  

 
 
Afspraken en toezeggingen:  
Wethouder Sperber zegt toe de notitie Triple T Van beleid richting uitvoering te bekijken op beslispunten en deze 
expliciet te benoemen. 
De brief van het platform minimabeleid en de reactie van het college wordt bij het verslag meegestuurd. 
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Advies van de commissie: 
Het voorstel kan als B-stuk naar de gemeenteraad worden doorgeleid. 
 
 
3.  Raadsvoorstel inzet extra middelen WWB armoedebestrijding  
 
Standpunten fracties: 
 
CDA Stemt in met dit voorstel.  
SP Kan het voorstel van harte steunen en is ook blij dat de opmerkingen van het platform 

minima grotendeels zijn overgenomen. 
Lijst Couwenberg Wil er een B-stuk van maken om wellicht zijn motie uit dezelfde raadsvergadering opnieuw 

aan de orde te stellen. 
Lijst Riel Goirle Dankt het platform Minima voor de goede reactie. Ondersteunt ook de gedachte van het 

platform om te kijken hoe de stille armoede moet worden gevonden. 
Pro Actief Goirle Steunt het voorstel. Zou graag aan het einde van het jaar dit onderwerp opnieuw in de 

commissie aan de orde stellen, om kennis te nemen van de behaalde resultaten en ook de 
uitwerking naar de transitie Jeugdbeleid te bekijken. 

PvdA Is blij met deze uitwerking van de motie. Het is een goed idee om de scholen te betrekken 
bij het zoeken naar stille armoede. Dat zou ook al op het consultatiebureau kunnen 
gebeuren. 

VVD Gaat akkoord met het voorstel. 
 
Afspraken en toezeggingen:  
Wethouder Sperber zegt toe om eind 2014 de uitwerking van het voorstel inzet extra middelen WWB armoede 
bestrijding nader te bekijken.  
 
Advies van de commissie: 
Het voorstel kan als B-stuk naar de gemeenteraad worden doorgeleid. 
 
4. Raadsvoorstel Onderwijshuisvestingsprogramma 2014  
 
Standpunten fracties: 
 
LRG Er is voldoende overleg gepleegd met de verschillende scholen. De tijdelijke huisvesting van 

De Kameleon kost veel geld.  
SP Geeft mee dat bij een nieuw te bouwen school een lift goedkoper is, als deze gelijk wordt 

gerealiseerd. Vindt dat het lang is als geruime tijd aan het binnenklimaat wordt gewerkt.  
Heeft de voorgenomen fusie invloed op het onderwijshuisvestingsprogramma? 

CDA Stemt van harte in met dit voorstel. Geeft ook aan dat bij de bouw van scholen rekening 
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moet worden gehouden met de liftvoorziening. 
VVD Stemt in met het voorstel. Loopt vooruit op de aankomende wetswijziging. De 

onderhoudsbijdragen gaan straks rechtstreeks naar de scholen. Er komt 
overgangswetgeving. Vraagt aandacht voor de mogelijke problemen bij scholen.  

PAG Heeft een inhoudelijke vraag over de renovatie van basisschool de Regenboog. 
 
 
Advies van de commissie: 
Het voorstel kan als A-stuk naar de gemeenteraad worden doorgeleid. 
 
5. Bestuurlijke samenwerking BOOG/SKBG 
De heer Van Aanholt maakt, vergezeld van de heer Van Abel, gebruik van het spreekrecht. Hij geeft aan dat aan 
het wezenskenmerk van het Openbaar Onderwijs in de nieuwe statuten geen moment getornd wordt. De school 
blijft op dezelfde manier voor iedereen toegankelijk.  
Voor relatief kleine schoolbesturen wordt het in de toekomst toch lastig. Er is gekozen voor een oplossing 
binnen Goirle. Dan zou ook worden gekozen voor een veel grotere schaal.  
Wij kunnen elkaar sterker maken. Bijvoorbeeld bij de invoering van het passend onderwijs. We gaan op in een 
samenwerkingsverband met 25000 leerlingen. Het zou goed zijn als we daar een stevige gezamenlijke stem 
kunnen laten horen. Ook ontwikkelingen rond onder andere de jeugdzorg vragen een stevige stem. Ook met 
betrekking tot het onderhoud van gebouwen worden scholen extra belast. 
Regeren is vooruit zien. Wij willen inspelen op ontwikkelingen. Niets doen zou kunnen betekenen dat we 
mogelijk te laat zijn om een samenwerkingspartner te vinden. Het gaat hier om goed kwalitatief onderwijs voor 
Goirle. De keuze is er nog steeds. 
 
Mevrouw Immink vraagt wat de reactie van de ouders is geweest. 
De heer Van Aanholt geeft aan dat de GMR-en van beide scholen akkoord zijn gegaan. Er zijn spreekuren 
georganiseerd voor ouders. Daar heeft 1 ouder een verduidelijkingsvraag gesteld. Verder zijn er geen reacties 
gekomen. Het is goed uitgelegd wat dit betekent voor de school. 
De heer De Vries vindt het jammer dat De Vonder niet bij dit verhaal is aangesloten. Het zou goed zijn als zij ook 
aan zouden sluiten. Is er met hen gesproken? 
De heer Van Aanholt geeft aan dat niet met De Vonder is gesproken. Dan zou overigens het Groene Lint 
aanspreekpunt zijn.  
De heer De Laat vraagt wat dit betekent voor het openbaar onderwijs in Goirle. 
De heer Van Aanholt geeft aan dat de wezenskenmerken van het Openbaar Onderwijs ook in de statuten 
gewaarborgd blijven. Ouders kiezen voor de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Het is een logische 
stap in de ontwikkeling van de school. 
De heer Van Abel  in gesprekken is geconcludeerd dat een samenwerking een goede zaak is. Bij personeel en 
ouders is iedereen enthousiast geworden. De regelgeving is wel heel ingewikkeld. Er zijn straks twee scholen 
algemeen toegankelijk. 
Mevrouw Immink vraagt of dan opgenomen kan worden dat kinderen niet geweigerd kunnen worden. 



  
 
 

 
Verslag commissie Welzijn d.d. 18 februari 2014   
   

 

 6

De heer Van Abel geeft aan dat het raar zou zijn als de scholen kinderen zouden weigeren, ook in het kader van 
passend onderwijs. Het is de opdracht van het onderwijs om ieder kind in Goirle goed onderwijs te bieden. 
Mevrouw Aerts geeft aan dat LRG het voorstel steunt. Nu is er sprake van een overgangsregeling voor kleine 
besturen voor de regelgeving rond onderhoud. 
De heer Van Abel stelt op basis van adviezen dat de scholen na de fusie nog steeds van de oude situatie uit 
kunnen gaan. 
 
 
Standpunten fracties: 
 
VVD Vindt dat er een goed stuk ligt. Het college licht de raad goed voor. Wanneer straks weer 

voldoende ouders een openbare school willen oprichten, moet dat. Dat kan consequenties 
hebben voor de toekomst. 

SP Sluit zich aan bij de woorden van de VVD. Vindt dat leerlingenvervoer geen beperking mag 
zijn wanneer kinderen in Hilvarenbeek of Tilburg naar het openbaar onderwijs willen. Heeft 
geen bezwaren tegen de fusie.  

LRG Vindt het een goed doordacht stuk. Wenst de schoolbesturen veel succes toe! 
PAG Vindt het een goed voorstel. Maar merkt wel op dat mensen wanneer zij bewust voor een 

openbare school willen kiezen, niet meer de keus hebben om te kiezen voor een openbaar 
onderwijs. Dan moeten we kijken of we de verordening voor leerlingenvervoer op de 
agenda zetten. Wat zou er gebeuren wanneer openbare school in andere gemeenten ook 
een dergelijke constructie toepassen, waardoor de grens van de 10 kilometer wordt 
overschreden? 

 
Afspraken en toezeggingen:  
Wethouder Van Groenendaal zegt toe uit te zoeken hoe de problematiek van de 10 kilometer grens. 
 
Advies van de commissie: 
Het voorstel wordt op verzoek van de SP als B-stuk naar de gemeenteraad worden doorgeleid. 
 
   
6. Verslag van de commissie Welzijn 14 januari 2014 
 Het verslag wordt vastgesteld. De lijst van toezeggingen wordt bijgewerkt. 
 
7. Inlichtingen van het college van burgemeester en wethouders 
Wethouder Van Groenendaal deelt mee dat er een voorstel voor de Wmo participatieraad in voorbereiding is.  
 
 
8. Vragen aan het college van burgemeester en wethouders 
Er zijn geen vragen aan het college. 
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9. Stukken ter kennisname  
Mevrouw Aerts vraagt naar het verslag van het iDop. Er is toch nog een vergadering geweest. 
Wethouder Van Groenendaal geeft aan dat hij dit navraagt. Aanstaande maandag is een afsluitende 
vergadering.  
 
10. Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur. Aldus vastgesteld door de commissie Welzijn van de gemeente 
Goirle in haar vergadering van 22 april 2014. 
 
De voorzitter,    de griffier, 
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Toezeggingenlijst Commissie Welzijn 
 
Datum raad 
- commissie 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Feitelijke 
Afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

18-2-2014 De brief van het platform 
minimabeleid en de reactie van het 
college over de nota Triple T Van 
beleid richting uitvoering wordt bij 
het verslag meegestuurd. 
 

Voorzitter 28-2-2014  Stukken worden meegestuurd en staan bij de raadstukken op 
de website. 

18-2-2014 De notitie Triple T Van beleid 
richting uitvoering bekijken op 
beslispunten en deze expliciet 
benoemen 

Wethouder 
Sperber 

28-2-2014  Raadsinformatie d.d. 24 februari 2014 is toegestuurd  
 
 

18-2-2014 Eind 2014 de uitwerking van het 
voorstel inzet extra middelen WWB 
armoede bestrijding nader te 
bekijken, ook in relatie tot de 
vormgeving van het jeugdbeleid. 
 

Wethouder 
Sperber 

18-11-2014   

https://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2014/11-maart/19:30/Raadsvoorstel-Triple-T-van-beleid-richting-uitvoering/04-Raadsinformatie-nota-Triple-T-februari-2014.pdf�
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Datum raad 
- commissie 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Feitelijke 
Afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

8 oktober 
2013 

Het college komt terug bij de raad 
als er gebouwelijke kosten aan 't 
Loket zijn in verband met de 
transities. 

Wethouder 
Sperber 

Als er 
gebouwelijke 
kosten aan 't 
Loket zijn ivm de 
transities 

 Wordt gedaan.  

9 oktober 
2012/20 
november 

Er worden voortgangsrapportages 
aan de commissie/raad aangeboden 
tijdens het traject van de transitie 
AWBZ naar de Wmo.  
 

Wethouder 
Sperber 

  Wordt invulling aan gegeven  
Eind maart is de tweede  voortgangsrapportage van 2013 aan 
de leden van de raad worden toegestuurd. 
In mei, september en november 2013 en januari 2014 zijn 
nieuwe rapportages gestuurd. 
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Bijlage spreekrecht agendapunt 2 mevrouw Van der Heijden 
Beste Raadsleden, 
Voor u ligt de Triple T nota. Een nota, die gaat over de 3 transities, die 1 januari 2015 
doorgevoerd moeten zijn. 
Wij, als zijnde de cliëntenraad van Kompaan en de Bocht, hebben ons veel met de 
transitie van de jeugdzorg bezig gehouden, en ons daar ook in verdiept. 
Graag melden wij dan hier ook onze op- en aanmerkingen, en leggen onze vragen 
hier neer. 
Wat mij als eerste opviel, was dat deze nota gebaseerd wordt op het Beleidsplan 
‘Back to Basics”. Toen ik dit Beleidsplan erbij nam, zag ik weinig terug van de 
jeugdzorg.  
Terugkomend op deze nota nu, lees ik in hoofdstuk 3, dat burgers uit Goirle, voor 
kortdurende geestelijke gezondheidszorg, bij speciale praktijkverpleegkundigen, die  
bij de huisarts zijn gedetacheerd, terecht kunnen. Graag zagen wij, dat dit ook 
mogelijk zou zijn voor specifieke opvoedkundige vragen. Waarom de huisarts ook 
geen kort lijntje geven met een professionele jeugdwerker, waar de huisarts 
inlichtingen kan vragen betreffende specifieke vragen over jeugdzorg, en snel kan 
door verwijzen? 
Bij het hoofdstuk “Gebruik van Eigen Kracht’ in de jeugdzorg, moet men er wel vanuit 
gaan, dat de Eigen Kracht al ver op kan zijn, als het probleem een hulpvraag wordt. 
Dit is te voorkomen door in de frontlijn (de scholen, consultatiebureaus, wijkcentra in 
kinderrijke buurten) ook te zorgen voor voldoende professionaliteit wat betreft de 
jeugdzorg, die dan bij opvoedkundige vragen preventief te werk kan gaan, en zo een 
duurder traject kan voorkomen. 
Mocht het echter toch zo zijn, dat meer hulp nodig is, gaan jullie maatwerk 
aanbieden. Alleen noemen jullie bij de voorbeelden die in te zetten zijn voor zorg en 
ondersteuning (blz. 14 onderaan) alleen de pleegzorg en kortdurend verblijf, wat evt. 
nodig zou zijn voor jeugd. Mijn vraag is dan: Wordt ambulante begeleiding  dan niet 
gezien als specialistische hulp, en is die dan niet mogelijk? 
Het zou inderdaad mooi zijn, als de jeugdhulp een algemene voorziening zou 
worden, dus vrij toegankelijk zou zijn. Maar nu wordt het nergens benoemd, niet bij 
het maatwerk, niet bij het maatwerk, noch bij individuele- of algemene voorzieningen. 
Laat het niet vergeten. 
Verder willen jullie, voor wat de toegang betreft, gebruik maken van ’t Loket, omdat 
deze bij de WMO al goed zou werken. Alleen missen we, bij de specialisten die ’t 
Loket zouden gaan bemannen, wel de jeugdwerker. 
Wat zou het voor mij, als burger, gaan betekenen, als ik met mijn kind voor hulp bij ’t 
Loket zou terechtkomen? Moet ik dan eerst mijn sores vertellen bij evt. de school, die 
me dan weer naar ’t Loket door moet verwijzen, waar ik dan misschien, na de 
quickscan, toch doorverwezen moet worden naar de specialist, die ook graag mijn 
verhaal wil horen voor de integrale vraaganalyse, en om te bepalen welk 
ondersteuningsarrangement hij in kan gaan zetten en welke casusregiseur hij aan 
moet wijzen, voordat ik hulp ga  krijgen. Ik dacht dat er door deze transitie minder 
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bureaucratie zou zijn, en ik mijn verhaal maar aan een persoon hoefde te vertellen. 
Of wordt alles doorverwezen naar het Veiligheidshuis?  Laat ook bij scholen, en 
andere plaatsen waar kinderen bijeenkomen, een gespecialiseerde jeugdwerker tot 
de frontlijn horen, die met raad en daad kan optreden. 
Ook hopen we, dat uw voornemen om aan het Samenkracht-team een medewerker 
van Kompaan en de Bocht toe te voegen, wordt uitgevoerd, zodat de zorg voor onze 
jeugd gewaarborgd blijft. 
Wel spreken we onze bezorgdheid uit over uw voornemen om aan de Klantmanager 
Zorg, een gedragswetenschapper van BJZ toe te voegen. Tot op heden wordt van 
vele kanten geroepen dat het huidige systeem, onder BJZ, niet goed werkt. Door een 
gedragsdeskundige van BJZ in huis te halen, haal je wel dezelfde werkwijze in huis. 
Ik hoop dan ook, dat u deze medewerker dan wel duidelijk gaat maken, dat de 
huidige manier van werken, nu moet worden aangepast aan nieuwe maatstaven, en  
dat u hierop toeziet.  
Wat betreft de financiering zeggen jullie in 2015 nog niet te willen ontschotten. Maar 
kunnen jullie de zorg die in de jeugdhulp nodig is, dan wel garanderen, of wordt er 
dan eerst naar geld gekeken, alvorens hulp aan te bieden, wanneer het budget van 
jeugd opgebruikt is? En stel dat er gekozen wordt voor populatiefinanciering, en het 
gezin wil een andere hulpaanbieder, wat gaat er dan gebeuren? 
Ook is een van onze vragen, hoe om te gaan met het PGB?  
Verder wordt hier niets vermeld over de 18+, die uit de zorg komt, maar eigenlijk nog 
wel hulp nodig heeft? 
Ook willen wij het over de rol van het CJG en het Jeugdnetwerk, wat als back-office 
van het CJG functioneert,  hebben. Begrijpelijk wilt u ’t Loket, dat voor de WMO goed 
functioneert, behouden. Wat wij echter niet begrijpen, is dat u ’t Loket behoudt omdat 
het goed werkt, het CJG wilt behouden, ondanks dat het niet zodanig functioneert als 
men verlangt, (anders zou een naamsverandering niet wenselijk zijn), en dat het 
Jeugdnetwerk, wat wel goede vruchten afwerpt, wordt opgedoekt. Is het dan niet 
verstandiger de werkwijze van het Jeugdnetwerk en de werkwijze van ’t Loket, tot 
een goedwerkende werkwijze samen te voegen? Waarom het wiel opnieuw uit gaan 
vinden, als er een goed werkend systeem is? Wij vragen u, om de meerwaarde van 
het Jeugdnetwerk goed te verbinden met de ‘basisvragen’ die u in het CJG wilt  
organiseren. 
Als laatste willen we graag weten hoe u de burgerparticipatie ziet m.b.t. het huidige 
beleid en de nog komende beleidsontwikkelingen? 
Waarschijnlijk leveren onze op- en aanmerkingen, en onze vragen, ook vragen van 
jullie kant op. Graag zijn wij bereid deze vragen te beantwoorden 
 
Bedankt voor jullie aandacht. 
Met vriendelijke groet, 
 
Mary-Lou van der Heijden 
Voorzitter cliëntenraad Kompaan en de Bocht. 
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