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Aan:
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van de gemeente Drimmelen
ADVIES OVER DE ORGANISATIEVORM VAN HET CJG
Geacht College,
Met interesse heeft het Wmo-Platform Drimmelen kennisgenomen van het Adviesrapport
Organisatievorm CJG Drimmelen Geertruidenberg_Def1 van Keygroep.
In een discussie met wethouder Vissers en beleidsmedewerker Robert Driesen zijn een aantal
punten uit het rapport aan de orde gekomen. In het volgende onze overwegingen en het daaruit
voortkomende advies.

Overwegingen
Het aan Keygroep gevraagde advies moest de keuze voor één CJG voor twee gemeenten als
uitgangspunt nemen. De wijze waarop de analyse voor de optimale vormgeving van die keuze
vervolgens is uitgevoerd, met daarbij de daarbij behorende aanbevelingen, wordt door het Platform
positief gewaardeerd. Duidelijk, ter zake en met goed gewogen conclusies en aanbevelingen.
Daarbij komt het Platform wel tot de volgende overwegingen:
-

-

De gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg hebben eerder besloten dat het CJG een
structuur moet hebben die het werken als CJG voor beide gemeenten mogelijk maakt.
Daarmee blijft het CJG bestuurlijk gezien op afstand van beide gemeenten. Ondanks de
voorgestelde bestuursstructuur. Die afstand werkt een afstand tussen beleid en uitvoering in
de hand.
Daarbij komt een grotere kans op verschil in uitvoering door verschil in beleid. De
verschillen tussen de twee gemeenten over hun aanpak in het sociaal domein – b.v. hoe om
te gaan met jeugd die net 18 jaar is geworden – kunnen daardoor een bron van problemen
zijn in de uitvoering.
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-

De bestuurlijke afstand tussen CJG en de twee gemeenten betekent een moeilijker integrale
aanpak van gezinsproblemen. Immers, problemen in het gezin kennen meestal meerdere
oorzaken die ook om meerdere oplossingen vragen. Oplossingen die op meerdere
vakgebieden in het sociaal domein liggen. En door het CJG zelfs verdeeld over twee
gemeenten moeten worden gevonden. Dat stelt hoge inhoudelijke eisen aan en kunde van de
vraagverkenners binnen het CJG. Zoals ook geldt voor de vraagverkenners binnen het
Wmo- en Participatie-domein.
Het Platform herkent zich in de conclusie dat cliëntparticipatie in de Jeugdzorg in onze
gemeente weinig aandacht krijgt. Of het CJG in de huidige vorm goed functioneert is onder
meer daardoor voor het Platform onduidelijk. Welke voor- of nadelen de nieuwe
organisatievorm voor cliënten zal hebben is daarom ook onduidelijk. Het Adviesrapport gaat
er van uit dat er geen wezenlijke veranderingen voor cliënten zullen optreden. Maar
adviseert daarbij, terecht, de cliënten participatie in beide gemeenten serieus aan te pakken.

Conclusie
De analyse en wegingen in het Adviesrapport gelezen hebbende stemt het Platform in met het
advies het CJG op te zetten als een “Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bedrijfsvoering
Organisatie (BVO)”, zij het met inachtneming van bovengenoemde overwegingen en haar hier
volgende advies.

Advies
Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert, naast instemming met de aanbevelingen uit het
Adviesrapport, om
-

-

De organisatie van gemeenten en CJG zo op te zetten dat beleid en uitvoering onlosmakelijk
met elkaar zijn en blijven verbonden;
Op gemeentelijke niveau te bevorderen dat de twee verschillende vormen van integraal
sociaal beleid in de pas gaan dan wel blijven lopen;
De kunde en kennis van de vraagverkenners en andere CJG-medewerkers meer dan
voldoende zeker te stellen om een integrale sociaal brede aanpak te verwerkelijken van de
gehele gezinsproblematiek. B.v. met behulp van intervisie en supervisie de medewerkers te
trainen in integraal denken zoals bij participatie en Wmo;
Serieus actie te ondernemen om cliëntenparticipatie voor het CJG-gebeuren te
verwerkelijken.
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Tenslotte
Mochten over dit advies onduidelijkheden bestaan dan geven wij vanzelfsprekend graag een verdere
toelichting.
Namens het Wmo-Platform van de gemeente Drimmelen,
w.g.
Engbert Tienkamp
voorzitter

w.g.
Johan Broos
secretaris
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