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Geachte heer/mevrouw,
Door Dhr. E.Weijs van de fractie van GBWP zijn vragen gesteld naar aanleiding van het artikel in BN de Stem van 15
februari 2016 'Jeugdzorg nog altijd niet op orde'. Hieronder treft u deze vragen en de beantwoording daarvan.
1.

Is het college bekend met de jaarrapportage van de monitor transitie jeugd over 2015 waar in het krantenartikel
van BN de Stem van 15-01-2016 naar wordt verwezen?

Het college was bekend met de monitor. De monitor Transitie Jeugd is een initiatief van het Landelijk Platform GGz, MEE
Nederland, Uw Ouderplatform, Zorgbelang, leder(in) en LOC Zeggenschap in zorg.
2.

Kan het college aangeven hoe onze regio en gemeente uit dit onderzoek naar voren komt?

De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de
gemeenten vanuit cliëntperspectief in kaart. De bundeling van signalen van ouders en jongeren biedt waardevolle
informatie om het beleid te verbeteren. Hiervoor maakt de Monitor Transitie Jeugd in 2015 en 2016 elk kwartaal een
rapportage.
In de jaarrapportage is te zien dat over West-Brabant-West ten opzichte van de overige jeugdzorgregio's weinig gemeld
is. WBW komt niet voor in de top 10 van meldingen per jeugdhulpregio. Kijkend naar eerdere rapportages is er door
WBW gemiddeld laag gemeld over eventuele knelpunten. Er wordt in deze monitor niks vermeld op gemeenteniveau.
In de regio West-Brabant West monitort het Zorg, Inkoop en Informatie Team (ZI2T) zowel op gemeente als regionaal
niveau. Daarnaast leveren wij informatie aan voor de CBS monitor om beleidsinformatie te krijgen en te kunnen
vergelijken met andere gemeenten.
3. Kan het college aangeven hoe de privacy en de duidelijkheid over de aanvraagprocedure geborgd is voor cliënten uit
onze gemeente?
Er is door de negen gemeenten in West-Brabant West een privacyprotocol opgesteld. Dit wordt gehanteerd voor
inwoners die gebruik maken van de diensten van het CJG. Als ouders of jeugdigen bij het CJG komen wordt een gesprek
aangegaan met ze door een jeugdprofessional. De jeugdprofessional kan zelf lichte opvoedhulp verlenen en kan toegang
geven tot de niet vrij toegankelijke jeugdzorg. In beide gevallen wordt een gezinsplan opgesteld waarin heldere doelen
beschreven worden, dit wordt ondertekend door ouders , de jeugdprofessional en een eventuele zorgaanbieder. Het
gezinsplan is alleen inzichtelijk voor medewerkers die vanuit hun taak er toegang toe moeten hebben en wordt
opgeslagen conform de archiefwet.
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met dhr.
S.P.M. Verstraten, afdelingsmanager van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, bereikbaar op telefoonnummer
0164-277726 of pere-mail: S.P.M.Verstraten@bergenopzoom.nl.

Hoogachtend,

