KORT VERSLAG van het overleg voorzitters Wmo-raden Bergeijk, Eersel, Reusel-De Mierden
Aanwezigen:
Jan Lemmens, Reg Heesters, Erica Vaarkamp, Piet Verbraak (voorzitter), Ronnie Dekkers, Peter Schutte, Trudy van
Hoef, Pieter Brekelmans, Riny Castelijns (notulist)
Datum:
8 juni 2015
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Toelichting op s.v.z. CJG Plus de Kempen/ Silvia Sanders
Er zijn 4 LOTS en 1 Kempenteam. Ieder LOT heeft ongeveer 100 gezinnen in ondersteuning, de drempel om in te
stappen is laag.
Monitoring (alleen voor jeugdhulp, met mogelijk een link naar andere transities):
- opstartproblemen met het registratiesysteem, daarom nog niet alle gewenste cijfers beschikbaar;
- tevredenheid cliënten is groot;
- opstelling hulpverleners: kanteling van specialisme naar generalisme;
- achtervang ook tevreden? Wordt tijdig doorgestuurd naar specialistische hulp? Men zoekt nog naar ingang in
Eindhoven (21 gemeenten);
- samenwerking Lots met aandachtsgebieden (scholen, huisartsen, politiek) intensiveren;
- Combinatie Jeugdzorg: nog meer sturen op strategisch partnership;
- Wachtlijsten/kwaliteit: flexcapaciteit zorgvuldig inzetten. Registratie moet noodzaak aangeven. Herbeoordeling
eind 2015 geeft meer werk, daarop wordt geanticipeerd.
- Overgang bij 18+ naar Wmo: continuïteit is aandachtspunt. Tijdige signalering en maatwerkafspraken zijn
belangrijk. Contracten jeugd en Wmo op elkaar afstemmen!
Advisering verordening cliëntenparticipatie ISD De Kempen
- Samenstelling van de Wmo raden is per gemeente verschillend; Reusel heeft al een verbinding met de ISD.
Eersel niet, maar houdt wel de integrale benadering in het oog.
- Reusel heeft al advies uitgebracht. De WSW Reusel is van mening dat zij beleidsvormend moet zijn, de ISD kan in
de beleidsvoorbereiding en uitvoering actief zijn. En vraagt bestuurders verantwoordelijkheid te nemen.
- De adviesraad Eersel wil leading zijn in beleidsvorming en beleidsvoorbereiding. De uitvoering is taak van de
cliëntenraad ISD.
- In Bergeijk komt de oude verordening opnieuw in de raad. Proces moet nog opstarten.
Evaluatie voorzittersoverleg
- De komende periode zal het accent liggen op advisering naar de eigen gemeente.
- In september zullen de gezamenlijke voorzitters de agenda verkennen en afstemmen hoe verder.
- Ambtelijke ondersteuning?
Verhouding formele en informele zorg
- De taken van het GOW zijn verschillend per gemeente.
- Bespreken met de heer A. Heesters/ GOW
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