Raadsplein Info/debat TaKzaal
Vergadering d.d.

18 september 2017

Locatie

Thomas a Kempiszaal

Aanvang

19.30

Eindtijd

22.30

Voorzitter

Dhr. H. Schippers

Griffier/secretaris

Dhr. H.C. Veraart

1.a. Opening en Mededelingen (19.30 – 19.35 uur)
De voorzitter opent de vergadering om 19.40
1.b. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
2. Informatieronde
3. Inspectierapport Veilig Thuis IJsselland (19.35 – 21.00 uur)
De samenwerkende inspecties voor Jeugdzorg en Gezondheidszorg hebben begin dit jaar
Veilig Thuis IJsselland bezocht. In het inspectierapport worden enkele belangrijke
verbeterpunten genoemd. Door Veilig Thuis is een verbeterplan opgesteld om deze punten
zo snel mogelijk op te pakken. Naar aanleiding van het inspectierapport heeft de raad
besloten het onderwerp ouderenmishandeling te behandelen in een informatieronde. Met de
agendering wil de raad een aanzet geven om te komen tot een netwerk in Zwolle en een
bijdrage leveren aan de totstandkoming van een sociale kaart om ouderenmishandeling te
voorkomen en bespreekbaar te maken. Voor de informatieve bespreking zijn aanwezig:
Ellen Rooijers en Coby Oosterhuis van VeiligThuis IJsselland, Siem Smook (Cosbo), Aline
Vos (Wijz), Damiët Dalhuisen (Icare ), Wil Tanja-Jagtenberg (Mantelzorgadviesraad), Jitro
Ubro (Participatieraad), en Bertus Bouman van het Sociaal wijkteam. De fracties stellen
vragen, te beginnen met de voordvoerders van de partijen die het initiatief namen voor de
agendering van dit onderwerp. Tijdens de bespreking komt aan de orde dat
ouderenmishandeling een relatief nieuw thema is. Het is belangrijk om goed in beeld te
krijgen wat de risico situaties zijn. Als voorbeeld wordt genoemd dat mantelzorg zich afspeelt
in de huiselijke sfeer en dat er vaak een emotionele band is. Als mantelzorgers dan
overbelast raken of onder druk worden gezet is de kans aanwezig dat spanningen geen
uitweg kunnen vinden. Daar waar hulpverleners niet over de vloer komen is het risico het
grootst. Verder wordt aandacht gevraagd voor de specifieke situatie van ouderen met een
migratieachtergrond. Bewustwording, signalering en bespreekbaar maken is dan heel
belangrijk. Hierbij werken zorginstellingen al goed samen maar het kan beter. Er wordt
gewerkt aan een scholingsaanbod, zodat signalen eerder worden erkend en adequaat
worden opgepakt. Wethouder Vedelaar constateert dat de raad wellicht behoefte heeft aan
meer inzicht in wat er allemaal gebeurt op dit beleidsterrein. Ze zegt toe binnenkort met een
informatienota te komen waarin een overzicht wordt gegeven van afspraken en activiteiten
op het gebied van ouderenmishandeling. Aan het eind van de bespreking concludeert de
voorzitter dat het onderwerp voldoende is besproken en dat de informatienota voor
kennisgeving kan worden aangenomen. Hij dankt alle genodigden van harte voor hun komst
en deelname aan het gesprek.
4. Pauze (21.00 – 21.10 uur)
5. Ontwikkelingen Jeugdbescherming Overijssel (21.10 - 22.30 uur)
In juli 2017 heeft het Keurmerkinstituut besloten het huidige certificaat van
Jeugdbescherming Overijssel niet te verlengen. De reden is dat JbOV niet aan alle normen
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voldoet. Alleen gecertificeerde Instellingen zijn bevoegd om jeugdbescherming- en
jeugdreclasseringsmaatregelen uit te voeren. Het Keurmerkinstituut heeft er vertrouwen in
dat JbOV met de juiste maatregelen op korte termijn wel aan de voorwaarden kan voldoen.
Daarom is ter overbrugging voor vier maanden een tijdelijk certificaat verstrekt. Op verzoek
van de PvdA, VVD, D66 en ChristenUnie heeft de raad besloten dit onderwerp te agenderen
voor een informatieronde. Men wil weten of JbOV op de juiste weg zit om een certificaat
weer te mogen ontvangen. Namens Jeugdbescherming Overijssel zijn aanwezig dhr.
Kenkhuis (directeur bestuurder) en mevr. Noordhuis (regiomanager). Daarnaast is ook
wethouder Anker aanwezig. Als antwoord op de vragen vanuit de raad verzekert dhr.
Kenkhuis dat de veiligheid van de kinderen niet in het geding is. De continuïteit is
gegarandeerd en het primair proces is op orde. Anders was er ook geen
overbruggingscertificaat verstrekt. Het zag er lang naar uit dat we het zouden halen. In juni
konden we acht van de tien bevindingen afvinken, maar op twee punten bleek het uiteindelijk
niet voldoende. Deze punten hadden te maken met methodisch werken en de juiste
registratie van incidenten. Inmiddels zijn binnen de gestelde termijn alle dossiers gescreend
en er zijn geen verontrustende zaken geconstateerd. Er wordt hard gewerkt aan de
uitvoering van het verbeterplan en alle mijlpalen zijn bereikt. Dhr. Kenkhuis kan geen
garantie geven, maar er wordt alles aan gedaan om het te halen. Het
overbruggingscertificaat loopt op 17 november af. Eind oktober krijgt JbOV te horen hoe de
vlag er voor staat. Wethouder Anker zegt dat vertrouwen goed is maar controle beter.
Daarom zit de gemeente er boven op. Er is regelmatig contact. Voor het geval het toch mis
zou gaan oriënteert de gemeente zich nu al op een mogelijke achtervang. Aan het eind van
de bespreking constateert de voorzitter dat alle vragen zijn beantwoord. Hij dankt dhr.
Kenkhuis en mevr. Noordman voor hun komst en rondt de vergadering af. De
informatienota(s) worden voor kennisgeving aangenomen.
6. Sluiting (22.30 uur)
De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur
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