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1 

 

D-Jeugd De gemeente houdt regie over welke voorzieningen 

vrij toegankelijk zijn en welke niet. 

Welke criteria houdt de gemeente hier voor aan? 

 

Na het vaststellen van de verordening worden de nadere regels verder 

uitgewerkt. Hierin wordt onder andere vastgesteld welke voorzieningen vrij 

toegankelijk zijn en welke criteria worden gehanteerd.  

2 D-Jeugd Wie verricht de eerste intake? Is dat voor 24/7 

geregeld? 

Onduidelijk wat precies wordt bedoeld met deze vraag. In jeugdzorg is niet 

echt sprake van een eerste intake.  

3 D-Jeugd Hoe verhoudt de regiefunctie van de gemeente zich 

met de verwijzingsvrijheid van o.a. huisartsen en 

specialisten? 

En in vervolg op het bovenstaande, hoe maak je 

dan de formule waar: wie betaalt, bepaalt. 

Hoe kan je dan ooit daadwerkelijk het budget 

bewaken. 

 

Huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten zijn wettelijk gezien vrij om 

door te verwijzen. Dit lijkt op gespannen voet te staan met de regiefunctie van 

de gemeente. Daarom is het des te belangrijker om goede afspraken te 

maken over doorverwijzing.  

Budgetbewaking doen we door goed te registreren van hulpverleningsplannen 

en bijbehorende offertes en vervolgens het registreren van de facturen. 

Daardoor ontstaat er zicht op de totale uitgaven.  

4 D-Jeugd Er worden naast elkaar twee functionarissen 

genoemd: de Dorpszorg coördinator en de CJG-

coördinator. De eerste functie is nieuw. Hoe is de 

relatie tussen die functies? 

 

De CJG coördinator gaat over het preventieve voorveld. De dorpszorg 

coördinator is verantwoordelijk voor het zwaardere deel van het zorgveld 

(jeugd en volwassenen). De CJG coördinator is daarmee onderdeel van het 

gehele team ivm afstemming met het voorveld.  

5 D-Jeugd Van de Dorpszorgcoördinator wordt gezegd dat het 

een ‘gedragswetenschapper’ moet zijn. Wordt die 

persoon ook uit het jeugdbudget betaald? 

Voortschrijdend inzicht leert ons dat het niet perse een 

gedragswetenschapper hoeft te zijn. Het gaat vooral om een procesmanager 

met inhoudelijke kennis. Deze persoon wordt betaald uit het jeugd- en WMO 

budget. 
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6 D-JEUGD Heeft de gemeente voldoende deskundig personeel 

voor de keukentafelgesprekken?  

De consulenten van het WMO loket zijn uitstekend geschoold voor deze taak.  

7 WMO 

 

 

 

De communicatie is algemeen: via de site en de 

bladen. Waarom niet toegespitst op de individu 

middels een persoonlijke brief? 

In het beleidsplan staat de algemene communicatie opgenomen. Uiteraard 

worden de cliënten daarnaast ook per persoonlijke brief geïnformeerd over de 

impact van de veranderingen op hun persoonlijke situatie.  

8 WMO Als een ouder rechtstreeks naar de huisarts gaat 

en deze verwijst door; wat is dan de relatie met het 

Dorpszorgteam? 

 

Niet alle hulpvragen en casussen zullen in het dorpszorgteam worden 

besproken of opgepakt. Dit geldt niet alleen voor hulpvragen die via de 

huisarts worden opgepakt, maar bijvoorbeeld ook voor hulpvragen die het 

Wmo-loket kan oplossen (geen multiprobleem situatie). Wel worden nog 

nadere afspraken over doorverwijzingen gemaakt. Hier wordt op dit moment 

aan gewerkt. Dit kan via dorpszorg lopen. De relatie tussen de huisartsen en 

het dorpszorgteam wordt nog verder vormgegeven.  

 

9 WMO Hoe ‘lokaal’ is/wordt de bemensing van het 

Dorpszorgteam?   

 

Vanzelfsprekend wordt bij de oprichting van het team gesproken met partijen 

die in Beemster werkzaam zijn en het Beemster veld goed kennen. Waar het 

gaat om partijen die zowel voor het jeugdteam als het volwassenenteam 

actief zijn, wordt zoveel mogelijk dezelfde contactpersoon ingezet. Deze 

mensen zijn vaak al lang in Beemster actief, waardoor zij bekend zijn met de 

lokale structuren. Dit is ook het streven bij het vormgeven van de teams. 

Daarnaast wordt nog gebouwd aan de samenwerking van het team met lokale 

(welzijns- en vrijwilligers)partijen.  

 

10 WMO In den lande wordt de functie van de 

wijkverpleegkundige gepromoot. Hoe ziet de 

gemeente dat en komt er ook zo’n ‘eigen’ 

wijkverpleegkundige? 

 

In de gemeente Beemster zijn er wijkverpleegkundigen actief van twee 

partijen (Evean en Zorgcirkel). De wijkverpleegkundige komt bij veel mensen 

thuis en heeft een belangrijke functie met betrekking tot signalering. De 

samenwerking met de wijkverpleging is er ook nu al via bijvoorbeeld het 

Hometeam en zal worden geïntensiveerd.  
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11 WMO In 2015 wordt er geherindiceerd: wie gaat dat 

doen? De gemeente of het CIZ? 

 

De gemeente is verantwoordelijk voor de herindicaties. Dit zal worden 

opgepakt door het Wmo-loket. Over ondersteuning door bijvoorbeeld het CIZ 

wordt nog nagedacht.  

 

  

  


