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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft het woord aan de fracties.
Mevrouw Teske (VL) mist zaken terwijl er veel voorbereidende bijeenkomsten zijn
geweest. De fractie had gehoopt dat in het plan van aanpak uitgegaan zou zijn van
het kind en zijn hulpzoekende ouder. Positief is wel dat het eigen initiatief en de
vrijwilligers terugkomen. De fractie zegt dat de transitie eigenlijk een transformatie is.
Jammer dat in de nota alleen sprake is van een opschaling van het CJG maar niet
gesproken wordt over afbouw of ombouw van andere instanties. Er wordt niets
vermeldt over het samengaan van diverse organisaties. Dit is vereist om te komen tot
een sluitend netwerk. Zij pleit voor een sociale kaart om de dubbelingen eruit te
halen.
Mevrouw Eggermont (CDA) vindt het een goede notitie en realiseert zich dat er nog
veel moet gebeuren. Een goede samenwerking binnen de IJmond is belangrijk. Zij
snapt niet waarom tijdens het proces ook nog uitgeweken wordt naar andere
partners. We moeten veel meer doen met minder geld. De fractie wil graag
toelichting over de genoemde pilotprojecten. Zij wil niet dat cliënten van het kastje
naar de muur gestuurd worden. Duidelijk moet zijn waar zij geholpen kunnen worden.
Ook het CDA heeft zorgen over overlappingen en verzoekt dit duidelijk in kaart te
brengen. Zij wil uitleg over de stagnerende hulpverlening etc. (blz 4). Een strakke
planning is een goed streven maar wel is de vraag hoe de raad geïnformeerd wordt.
De heer Cruz Linde (PvdA) zegt dat veel verspreide taken naar de gemeente komen
met taakstelling. De effecten van de bezuinigingen zijn nog niet bekend. De fractie
vindt het belangrijk dat de raad ook direct betrokken wordt bij de transitie. Er zijn
beleidsmatige risico’s door het gebrek aan expertise bij gemeenten. We moeten de
toegankelijkheid waarborgen. Dit moet volgens de fractie opgelost moeten worden
door een sterke rol van het CJG, alle taken moeten goed verdeeld in kaart gebracht
worden. Ook versterking van communicatie en samenwerking is heel belangrijk. Er
zijn nog veel onduidelijkheden ook in het veld. Er valt winst te halen door het
ontschotten van budgetten waarbij het CJG een grote rol speelt. Aandachtspunten:

inzicht in aanbod, opdrachtgeverschap, inkoop, kwaliteitstoetsing, gegevensbeheer
en ict. Over het laatste punt leest de fractie weinig.
Hij mist in de notitie de bovenregionale samenwerking. Conclusie: de fractie is
tevreden over de beleidskaders. Complimenten aan portefeuillehouder over
vroegtijdig betrekken van de raad. Ontwikkelingen moeten gevolgd blijven worden.
De heer Van Koten merkt op dat de financiële risico’s groot zijn. De SP steunt de
kaders in afwachting van de komende ontwikkelingen en informatie.
De heer Vosse (LGV) vraagt naar de relatie voor wat betreft de pilots. Wie gaat wat
doen en wie is aansprakelijk, ook voor de financiële risico’s? Er zijn heel veel
organisaties betrokken, de fractie pleit voor duidelijke afbakening. De fractie vraagt of
de planning haalbaar is en wat het risico is bij overschrijding?
De heer de Bruijn (VVD) geeft aan dat de zorgen met name liggen bij de financiële
risico’s. Duidelijk de taken scheiden en bekijken waar schaalvoordelen behaald
kunnen worden is vereist. Voor wat betreft het beleid voor de jeugdzorg is de notitie
prima. Wel graag meer uitwerking van het uitgangspunt betere zorg voor minder
geld. Daarbij moet gekeken worden naar overlappingen, schaalvoordelen en ICT.
Mevrouw Van Haren (Groen Links) vindt de nota met inachtneming van de
beschikbare informatie prima. Sluit aan bij de PvdA. De fractie blijft de ontwikkelingen
nauw volgen.
Mevrouw Kat (D66V) vindt de nota en de uitgangspunten prima. De planning is
behoorlijk krap. Zij is blij dat onderzoeksresultaten meegenomen worden. Stel dat er
in andere gemeente wijzigingen gewenst zijn, hoe past dit in het proces? Ook vraagt
mevrouw Kat naar de risico’s?
De portefeuillehouder geeft aan dat er aan dit proces sprake is van vele risico’s. Het
moet allemaal heel snel en we weten nog niet precies waar we aan toe zijn, ook
financieel is nog niet duidelijk waar we aan toe zijn. Cijfers over aantallen in onze
gemeente zijn moeilijk los te krijgen. We zijn aan het sturen in de mist. Duidelijk is dat
wij straks verantwoordelijk zijn voor de kinderen en voor het budget. De
samenwerking met de IJmond gaat prima, uitgangspunten zijn goed. We hebben het
CJG dat als voorportaal fungeert. De planning is strak maar deze moet gehaald
worden zodat we op 1 januari 2015 klaar zijn. Overlappingen vallen volgens de
portefeuillehouder wel mee. Wel de verschillende zorgverleners in één gezin moet
verdwijnen. Ook preventie aan de voorkant kan kosten besparen. We zullen het
minimaal IJmondiaal vorm geven maar een aantal zaken zal beter en efficiënter
werken als we nog breder kijken. Er moet nog wel gekeken worden hoe dit vorm
moet krijgen, hetzij via gemeenschappelijke regelingen hetzij op een andere manier.
Ook organisaties moeten transformeren, dat moeten we met zijn allen doen. We
zullen deels moeten voortbouwen op wat we hebben. De sociale kaart zit in het CJG.
De pilotprojecten staan niet in de nota maar er wordt wel naar verwezen. Er draaien
meerdere pilotprojecten in verschillende gemeenten. Alle informatie wordt bekeken of
we er ons voordeel mee kunnen doen. De pilots worden als bijlage toegevoegd. Als
er wezenlijke zaken zijn die een gemeente wil veranderen wordt het lastig. De raad
wordt zoveel mogelijk tussentijds geïnformeerd en betrokken. Huisartsen spelen een
aparte rol in het geheel, dit is ook een voorportaal en zij bezitten veel informatie. Een

aantal zaken zoals inkoop en ict wordt nog verder uitgewerkt. Privacy zal nog veel
discussie opleveren, de portefeuillehouder is van mening dat indien veiligheid van
een kind in het geding is, de privacy van ondergeschikt belang is.
Het uitgangspunt is om binnen het budget te blijven. De planning is krap maar we
hebben er een goed team ambtenaren op zitten.
De voorzitter concludeert dat pilotprojecten worden opgenomen en dat de raad ook
in de toekomst geïnformeerd en betrokken wordt.
De voorzitter inventariseert en constateert dat alle fracties de notitie besluitrijp
achten.

Toezeggingen
Informatie over de pilotprojecten wordt als bijlage meegenomen en de raad blijft
geïnformeerd en betrokken worden.

