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Geachte leden van de Participatieraad Sociaal Domein Losser,

Op 17 november 2017 hebben wij uw reactie op de beleidsregels Jeugdzorg 2018 en de
nadere regels Jeugdzorg 20'18 ontvangen.
Naar aanleiding van uw reactie hebben we de stukken op enkele onderdelen tekstueel,
conform uw verzoek, aangepast.
Op uw inhoudelijke vragen en opmerkingen gaan wij hieronder verder in:

Beleidsregels
Hoofdstuk 2 "jeugdigen en hun oLtders"
Uw vraag
Tekst" Het college beoordeelt" - Door wie wordt deze beoordeling feitelijk gedaan?
Reactie
Dergelijke boordelingen zijn gemandateerd aan de consultenten van de Toegang van de
gemeente Losser.
Hoofdstuk 2, afbakening Wmo en Jeugdwet
Uw vraaq
Er zijn ook jeugdigen jonger dan 18 jaar, die uitwonend zijn. Vallen woningaanpassingen
aan hun woonadres ook onder de Wmo?
Reactie
Ja, alle woningaanpassingen vallen onder de Wmo. Bij de Wmo gaat het erom waar je
woont, onafhankelijk van waar de ouders(s)/ gezaghebbende wonen.
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Hoofdstuk 2(Wettelijke) voorliggende voorzieningen in geval van begeleiding
Uw vraag
Wanneer mogelijkheden vanuit de wet Passend onderurijs ontoereikend zijn welke vorm
van geïndiceerde begeleiding wordt dan aangeboden en wie bepaald dit?
Reactie
Welke vorm van zorg wordt geïndiceerd is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte
van de jongere (maatwerk) . Het indiceren hiervan gebeurt door consulenten van toegang
van de gemeente, in samenspraak met jeugdige, ouders en het onderwijs.
Hoofdstuk 4, 4.1. Gebruikelijke hulp
Uw opmerkinq
Wij constateren dat mogelijkheden voor een second opinion niet worden genoemd. Dit
vinden wij wel van groot belang.
Reactie:
We zijn het met u eens dat dit van groot belang is, echter beleidsregels zijn richtlijnen
voor de medewerkers/ consulenten jeugdzorg. Het geeft de consultenten handvaten en
richtlijnen bij afwegingen en vaststelling van feiten.
Het aanvragen van een second opinion is een handeling vanuit de cliënV jongere en
daarmee geen afwegingskader of richtlijn voor de consulent.
Wij kunnen deze opmerking dan ook niet opnemen in de beleidsregels.

5.2 Beoordeling ad 2 motivatie
Uw opmerking
Daarbij is het wel van belang dat de voorziening in natura die de gemeente voorstelt
passend is bij de leeftijd en de behoeften van de jeugdigen. Verder is het wenselijk dat de
voorziening binnen redelijke termijn kan worden ingezet. Hierbij denken wij aan 6 weken.
Bij situaties die uitmonden in een crisis zou dit sneller kunnen. Welke aspecten moet de
argumentatie van de aanvrager bevatten en hoe vindt de beoordeling plaats?
Reactie
De voorzieningen in natura (ZlN) die de gemeente voorstelt zijn passend bij de leeftijd en
behoefte. Het kan echter zijn dat deze voorziening niet past binnen de familiestructuur,
behoefte/ideeën van de ouders en de jongere of om een andere reden niet de meest
wenselijke vorm van ondersteuning is. Dan bestaat er voor de ouders/ jongere de
mogelijkheid dat via een PGB zo te organiseren dat echt maatwerk geleverd kan worden.
In principe is er met de gecontracteerde aanbieders afgesproken dat er geen wachtlijsten
zijn. Bij crisis wordt de hulp altijd direct ingezet.
De aanvrager moet beargumenteren waarom de voorziening in natura niet passend is.
De consulent van de Toegang van de gemeente beoordeeld de aanvraag na een gesprek
met de aanvrager.

5.2. Beoordeling ad 3 Kwaliteit
Uw opmerking
De medewerker toetst periodiek de voortgang en mate waarin de resultaten worden
bereikt. Wordt dit ook bij professionele hulpverleners getoetst.
Reactie
De consuleíten stellen doelen samen met ouders en of kinderen. Er wordt getoetst of
deze doelen bereikt worden. Bij voorkeur gebeurt dit samen met ouders, kinderen én de
hulpverlening.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en bedanken u voor uw
uitgebreide reactie op de stukken.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Losser,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Beleid, Strategie en Projecten,

