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Geacht College,
De Wmo Cliëntenraad bestaat uit drukbezette vrijwilligers. Wij zijn van mening dat het
concept Beleidsplan Jeugdhulp in een te laat stadium is ontvangen om tot een
weloverwogen advies te komen met raadpleging van de achterban.
De volgende aandachtspunten willen we u meegeven:
1. Dit beleidsplan komt voort uit de kadernota jeugdhulp. Op de kadernota heeft de
WMO cliëntenraad een advies uitgebracht. Enkele punten uit dat advies zijn ons
inziens nog onvoldoende uitgewerkt in het huidige concept beleidsplan.
Met name graag meer aandacht voor ouders als mantelzorgers. Deze mantelzorgers
verdienen veel steun, omdat overbelasting dreigt. Dit geldt ook voor pleegouders.
Eveneens graag meer aandacht voor het vervoer. Het vervoer is nu niet adequaat
geregeld en komt ook in de beleidsnota niet aan de orde.
2. Het is onvoldoende duidelijk waar men terecht kan voor laagdrempelige informatie
over de beschikbare jeugdhulp.
3. Wij maken ons zorgen over de stapeling van kosten voor ouders van jeugdigen door
het wegvallen van regelingen (WTCG, minder zorgtoeslag, minder pgb) en daarnaast
een toename van de eigen bijdragen (rolstoelen). Het verzekeringsaanbod van de
gemeente Lelystad is voor jeugdigen geen compensatie.
4. In hoofdstuk 3 worden actuele cijfers genoemd.
Hebben wij goed begrepen dat er in Lelystad op dit moment 4.279 kinderen/jongeren
gebruik maken van een vorm van jeugdhulp. (665 extramuraal + 32 intramuraal +
1385 GGZ + 962 jeugdzorg + 1235 jeugdregelingen)
Dit betekent dat ruim 24% van de kinderen/jongeren op dit moment jeugdhulp krijgt!
Wij schrikken van dit hoge aantal.In de overzichten worden geen kinderen met niet
aangeboren hersenletsel (NAH) genoemd. Zijn die wel meegeteld?
5. In hoofdstuk 4 wordt aangegeven op welke manier er in het overgangsjaar continuïteit
in de zorg wordt geboden. Dat juichen wij toe. Ook zijn we blij dat het PGB in die
periode wordt gehandhaafd.
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6. In hoofdstuk 5 wordt aangegeven dat de basis eerst op orde moet zijn. Daar willen wij
aan toevoegen dat, bij het signaleren van problemen bij een kind, niet te lang aan die
basis moet worden vastgehouden. Juist vroege begeleiding zorgt ervoor dat kinderen
eerder weer in het spoor komen.
7. In het beleidsplan wordt de pedagogische gemeenschap als krachtbron genoemd. Wij
vrezen dat dit op papier mooier is dan in de praktijk.
8. De samenstelling van de jeugd- en gezinsteams, uitgewerkt in hoofdstuk 6, lijkt ons
prima. Wel willen we nogmaals benadrukken dat de onafhankelijkheid van de
regisseur belangrijk is. Het belang van de cliënt en het gezin moet altijd voorop staan,
zonder dat organisatiebelangen een rol spelen.
9. Wij vinden het belangrijk dat er een goede communicatie en een goede
samenwerking is tussen de jeugd- en gezinsteams en de sociale wijkteams. Hoe
wordt dat vormgegeven en hoe wordt dat gemonitord?
10. Hoofdstuk 6.3 het PGB
Op dit moment maken er al veel gezinnen gebruik van een PGB. De gemeente moet
zich bij het toekennen van PGB’s houden aan de regels van de nieuwe wet. Wel
adviseren wij om uit te gaan van de bestaande situatie. In sommige gezinnen heeft
een ouder de baan opgezegd om voor het kind te kunnen zorgen. Als die zorg goed
verloopt moet dat voldoende reden zijn om het PGB te continueren. Verder
vinden wij dat vertrouwde zorgverleners in een gezin ook na de transitie (vanuit een
PGB) moeten kunnen blijven werken.
11. Hoofdstuk 8
Wij staan achter het instellen van een cliëntenraad voor de Jeugdhulp; helaas gebeurt
dit na het gereedkomen van de kadernota en de concept beleidsnota.
Het zou goed zijn dat er naast ouders ook jongeren uit de doelgroep in plaatsnemen.
Verder vinden wij dat er een verbinding moet zijn tussen de Jeugd Cliëntenraad en de
Wmo Cliëntenraad. Bijvoorbeeld door 1 persoon die lid is van beide raden.
Verder adviseren wij een provinciale cliëntenraad in te stellen voor de Jeugdzorg.
Het lijkt ons goed om na de transitie te komen tot 1 raad voor de Wmo, jeugdhulp en
participatiewet.
12. Er wordt genoemd welke klachtenregeling er is, maar nog niet hoe de bezwaar- en
beroepsprocedure luidt. Graag uitwerken.
13. Hoofdstuk 10
In 2014 wordt de 0-situatie gemeten. Wij willen dat daarin ook het onderwerp
cliëntbeleving wordt meegenomen.
De Wmo Cliëntenraad wil graag betrokken worden bij het opzetten van de monitor.
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Tot slot zijn wij van mening dat op korte termijn informatie (en niet alleen digitaal) moet
worden verstrekt aan alle inwoners. Er heerst veel onzekerheid vooral bij mensen die gebruik
(gaan) maken van jeugdhulp.

Wij wensen u veel wijsheid,
Met vriendelijke groet, namens de Wmo Cliëntenraad Lelystad,

Lia van Vliet
secretaris
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