Verslag Keukentafelgesprekken raad-inwoners over jeugdhulp op 29-01-2015
Aanwezig: 7 inwoners en belanghebbenden. (mensen die gebruik maken van zorg, leden
WMO-raad, zorgverleners)
Vanuit de raad: Lars van Driel, Jeannette van Schuylenburg-Wieringa, Linda van Minnen,
Ineke Tegelaar, Nia van Oudenallen, Mieke Nillessen, Ben Schulte.
Vraag 1; Wat heeft u als positief ervaren van de zorg die u tot eind 2014 ontvangen
heeft?
Over het algemeen zijn de betrokkenen positief over de zorg die ze in 2014 ontvingen, of het
nu ging over de Da Vinci-school, het zorgbureau de Liemers of in het algemeen. Voor het
onderwijs op een Da Vinci school wordt wel een behoorlijke eigen bijdrage gevraagd. Een
aanwezige heeft helemaal geen goede ervaringen met zorg, maar wel met de hulp van een
ambtenaar.
Vraag 2; Waar bent u bezorgd over als het gaat over de zorg vanaf januari 2015?
De aanwezigen zijn bezorgd of de kwaliteit van de zorg wel hetzelfde blijft. Dit wordt gevoed
doordat er nog veel onduidelijk is. Er leven nog veel vragen, zoals:
-Hoe verloopt de overgang van het Leo Kannerhuis naar vervolgopvang?
-Hoe gaat het met het pgb boven de 18 jaar?
-Welke gemeente betaalt: de gemeente van herkomst van het kind, of de gemeente waar de
zorg verleend wordt?
Verder zijn aanwezigen bezorgd over versnippering van de zorg bij multi-probleemgezinnen
(gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Ook de belasting van een gezin
werd genoemd als punt van zorg, evenals de vraag of de beloften die gedaan zijn wel
nagekomen zullen worden.
Een van de aanwezigen heeft ervaringen dat Jeugdzorg zich boven de wet stelt en vindt dit
niet kunnen.
Vraag 3; Waar ziet u voor uzelf kansen nu de zorg door de gemeente wordt
geregeld? Waar liggen de kansen voor de gemeente in 2015?
Aanwezige zorgverleners zien kansen voor het eigen bedrijf.
De kansen voor de gemeente worden vooral gezien in de coördinatie van de zorg, zodat er
voor iedereen één contactpersoon is. De zorg zal hierdoor verbeteren, is de verwachting. Er is
vertrouwen in de ambtenaren en het sociaal team, het kan alleen maar beter worden. De
gemeente kan meer druk op de zorgverleners leggen.
Tevens ligt er een kans voor de gemeente voor het voorkomen van zelfdoding onder jongeren.
Door preventie, aandacht en nazorg bij psychische problemen kan de gemeente een bijdrage
leveren aan het voorkomen van zelfdoding.

