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Verslag van de vergadering van: 15 mei 2018 van 19.30 tot 21.25 uur 
 

Thema: Integrale Jeugdzorg 
De heer Klein (Gemeente Schiedam) licht de lokale vertaling van het landelijke beleid toe. 

Vanaf 1 januari 2018 wordt de specialistische jeugdhulp ingeroepen vanuit de WOT’s. Maassluis, Schiedam en Vlaardingen 

kopen gezamenlijk lokale jeugdhulp in voor basis GGZ, zorg voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie en ambulante 

zorg voor jongeren met een (geestelijke) beperking. Grotere, duurdere producten worden ingekocht via de 

Gemeenschappelijke Regeling. Er wordt niet meer gewerkt met een productenboek maar op basis van een vooraf bepaald te 

behalen resultaat van de inzet van een vorm van jeugdhulp. De verwijzer formuleert samen met de betrokkene en/of 

ouder/begeleider welk resultaat bereikt moet worden en de zorgaanbieder zet de zorg daarop in en wordt daarmee 

verantwoordelijk voor het gehele traject, inclusief de thuissituatie. Gedurende de looptijd van het traject worden 

gesprekken/evaluaties gehouden en kan waar nodig worden bijgesteld. De nieuwe werkwijze is gericht op resultaatgerichte 

inkoop en integrale levering en moet lastenverlichting brengen voor de wijkteams.  

Er wordt gefocust op drie resultaatgebieden: begeleiding, behandeling en ouderbegeleiding (in ingewikkelde situaties). Voor 

elk van de drie resultaatgebieden is geld beschikbaar. Maar door het ontbreken van schotjes is dat in principe flexibel 

inzetbaar. Door de veranderingen zijn minder zorgaanbieders onder contract bij de gemeente. Zorgaanbieders kunnen een 

deel van de zorg onderbrengen bij onderaanbieders. 

Door de invoering van het nieuwe systeem moet er ook verandering komen in de wachttijden en wachtlijsten. Met aanbieders 

zijn afspraken gemaakt dat binnen 5 dagen contact met het gezin moeten zijn gelegd en binnen 10 dagen een traject moet zijn 

gestart. De reacties van de aanbieders zijn heel verschillend maar de creativiteit is op gang gebracht. De eerste resultaten zijn 

al te zien, maar de wachtlijsten zijn nog niet weggewerkt. In Schiedam ligt de gemiddelde wachttijd voor jeugd en opvoeding 

op 4,7 weken en voor specialistische GGZ op 10 weken. De landelijke afspraken zijn 13 en 14 weken; Schiedam valt dus 

binnen de norm. Bij een spoedmelding en/of crisis wordt direct actie ondernomen en is hulp beschikbaar. Het administratieve 

gebeuren wordt dan achteraf geregeld. 

Om te zorgen dat GGZ dichter bij de wijk is, is al eerder gekozen per WOT een medewerker Jeugd GGZ in te zetten.  

In het actieprogramma jeugdhulp zijn zes verbeterpunten gegeven. Lokale partijen worden opgeroepen daarover mee te 

denken. Het ministerie gaat vervolgens na hoe deze inbreng op de regionale agenda geplaatst kan worden. 

De zes verbeterpunten betreffen onder andere: betere toegang voor kinderen en gezinnen tot jeugdhulp; meer kinderen op een 

zo thuis mogelijke manier laten opgroeien; kleinschalige voorzieningen; alle kinderen de kans bieden om zich te 

ontwikkelen; kwetsbare jongeren op weg helpen naar zelfstandigheid; doorlooptijd jeugdbeschermingsketen halveren en 

besluitvorming samen met gemeente; investeren in vakmanschap. 

Voor het maken van de regionale uitvoeringplannen door de Gemeenschappelijke Regeling is een werkgroep ingericht. Met 

de regionale plannen zal een beroep worden gedaan op het transitiefonds. Ook lokale initiatieven kunnen bij regioplannen 

worden ingediend. Gemeente Schiedam houdt hierbij de vinger aan de pols en houdt ASDS op de hoogte. Daarnaast wordt 

ASDS gevraagd om aan de voorkant input te leveren. 

 

Coalitieakkoord Schiedam 
ASDS neemt het stuk voor kennisgeving aan maar is benieuwd naar de uitvoering van het coalitieakkoord. 

 

Ingekomen stukken 
Luchtkwaliteitsnota: slechte luchtkwaliteit heeft effect op de gezondheid. Daarom is dit zeker een thema voor ASDS. ASDS 

is benieuwd naar de ontwikkelingen en agendeert dit punt na de actualisering van de nota (over ca. een half jaar). 

Bestandsinformatie Stroomopwaarts: ASDS verzoekt een verklarende tekst op te nemen bijvoorbeeld ten aanzien van het 

afnemen van het aantal uitkeringsgerechtigden.  

Uitnodiging Samen Schiedam op 16 mei: ASDS neemt het stuk voor kennisgeving aan. 

Beantwoording vragen daklozenopvang: ASDS wacht de reactie van het college af en zal de vragen dan meenemen in de 

bespreking. 

 

Rapport onderzoek wijkhuizen/concept 
Uit het onderzoek dat in opdracht van het college is gegeven (behoefte-onderzoek onder Schiedammers naar 

ontmoetingsplaatsen, zoals een wijkhuis, en het functioneren van wijkhuizen) blijkt onder andere dat de wijkcentra vaak 

gesloten domeinen zijn, gericht op een kleine groep mensen, met weinig voeling met de buitenwereld; in Oost en Nieuwland 

hebben bewoners behoefte aan een ontmoetingsplek in de wijk, waarbij rekening wordt gehouden met hun (vele soorten) 

wensen. De gemeente heeft met deze adviezen als uitgangspunt een visiedocument opgesteld over de toekomst van de 
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wijkhuizen. Veel zaken kunnen snel worden opgepakt, zoals welkom heten, programmering, betere uitstraling intern, 

coördinator leefregels, rolstoeltoegankelijkheid en sanering door bijvoorbeeld het introduceren van leefregels (normen en 

waarden). Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden voor meerdere ontmoetingsplekken, bijvoorbeeld door leegstaande 

gebouwen te gebruiken. Alles met als uitgangspunt maximaal zelfbeheer, maar met de gemeente als vangnet, om gezamenlijk 

maximaal resultaat te behalen.  

 

ASDS geeft de gemeente als advies mee om duidelijk te maken welke organisatie wat doet en te luisteren naar bewoners. 

ASDS wacht het complete stuk met belangstelling af en agendeert dit voor de volgende vergadering 

 

Uitgaande post 
Ongevraagd advies regiovisie mantelzorgondersteuning: ASDS wacht antwoord af. 

 

Mededelingen 
Voortgang school/MFA Groenoord: Positief: na zomer starten met sloop en herbouw op oude fundament met aanbouw. 

Negatief: geen vergunning aangevraagd, bewoners niet geïnformeerd. Algemeen: gymzaal blijft bestaan omdat er geen extra 

gelden zijn; ook niet om WOT Beethovenlaan in het nieuwe gebouw te vestigen. 

Terugblik bijeenkomst Margot Trappenburg op 2 mei: leuke bijeenkomst; puntje van kritiek: ambtenaren lijken niet te weten 

wat er speelt. 

Terugblik bijeenkomst Verborgen armoede op 14 mei: duidelijk verhaal, goede uitleg, nulmeting; helaas zijn veel groepen die 

eronder vallen niet via die cijfers in beeld te brengen. Dit wordt nader uitgezocht. Alle cliëntenraden Maassluis, Vlaardingen 

en Schiedam en ASDS waren aanwezig. Wordt herhaald. 

 

Lopende zaken 
Jaarplanning gemeente: geen opmerkingen. 

Jaarplanning adviesraad: geen opmerkingen. 

Stand van zaken beantwoording adviesaanvraag Schuldhulpverlening: deze week naar college, reactie in coalitieakkoord 

lijkt erop te zijn gericht dat men wil meedenken. 

Terugkoppeling bevindingen website wijkplatform: Sociale Kaart ziet er goed uit. 

 

Communicatie/PR 
Geen opmerkingen. 

 

Ontvangen signalen/klachten 
Waardering inzet vrijwilligers in een project in een wijk: signaal dat initiatieven van bewoners worden gekaapt door 

instellingen. Bewoners hebben niet het gevoel dat ze gewaardeerd worden voor wat ze doen. Vooral omdat afspraken zijn 

gemaakt om bewonersinitiatieven juist meer te gebruiken. Er wordt afspraak gemaakt met bewoners en DOCK om 

ervaringen te delen.  

 

Sollicitatiecommissie/vacatures Adviesraad 
Er zijn advertenties geplaatst op de website ASDS. op social media en op de website van de gemeente. De advertentie 

verschijnt ook (15 mei) in de Stadskrant. Er zijn al reacties ontvangen. Ook mensen in portefeuille worden aangeschreven. 

 

Rondvraag en sluiting 
Op 7 juni Rotterdam lezing over armoede door Derk Lohrbach. Informatie wordt doorgestuurd. 


