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Betreft: adviesaanvraag concept-verordening Jeugdhulp gemeente Losser 2019

Geacht College,
Op 9 oktober 2018 heeft u ons middels een mail van mevrouw Ing. S.J.G.B. Hagen-Kroeze verzocht
advies uit te brengen over de concept-verordening Jeugdhulp 2019. Vanuit het college van
burgemeester en wethouders is vervolgens het verzoek gedaan af te wijken van de reguliere 6 weken
en deze keer de termijn van 4 weken te hanteren. De participatieraad is bereid hieraan bij uitzondering
te voldoen.
Op 11 oktober 2018 zijn de wijzigingen in de concept-verordening tijdens een informeel gesprek
toegelicht door uw beleidsmedewerker mevrouw L. Hulshof.
De Participatieraad Sociaal Domein Losser adviseert het volgende ten aanzien van de conceptverordening Jeugdhulp 2019.
Algemeen:
De Verordening Jeugdhulp 2019 is in grote lijnen hetzelfde gebleven als in de verordeningen van de
afgelopen jaren. Vanzelfsprekend zijn van daaruit de noodzakelijke verplichte aanpassingen
toegevoegd.
In de afgelopen jaren kwamen er nieuwe aandachtsgebieden bij waarvoor de gemeente zorg heeft
en haar verantwoordelijkheid neemt.
De participatieraad zou vanuit deze informatie ook graag het volgende in de verordening zien
vastgelegd:
•
•
•

Preventieve Jeugdzorg
Kinderarmoede
Leerlingenvervoer

Verder wordt zeer op prijs gesteld dat dat de Verordening Jeugdhulp een verordening is, waaruit blijkt
dat de Gemeente Losser de jeugd zorg toedraagt, adviseert, ondersteunt en waar nodig begeleiding
biedt. Het belang van het kind dient voorop te staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan.

Advies

Pag.1: Uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor gezond en veilig opgroeien van jeugdigen
allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt.
1) De participatieraad is van mening dat genuanceerd met deze visie/uitspraak behoort te
worden omgegaan. In gevallen waar zowel ouders als jeugdigen hier niet toe in staat zijn, zal
dit gesignaleerd behoren te worden en dient hier vervolgens actie opgezet te worden
De participatieraad adviseert de nuancering op te nemen in de verordening.
Het uitgangspunt is dat de primaire verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van
jeugdigen bij de ouders en de jeugdige zelf ligt en wel op die wijze dat de zorg, begeleiding en
opvoeding in lijn is met de Rechten van het Kind.
2) M.b.t. het vaststellen van regels hieromtrent adviseert de participatieraad passende bijstand te
leveren bij het invullen van die verantwoordelijkheid en het kunnen uitoefenen van de
daarmee verbonden taken.
Artikel 4 Beschikbare individuele voorzieningen. ( zie ook artikel 14)
In de verordening worden meerdere voorzieningen vermeld, waarbij het opvang / behandeling betreft.
In artikel 4 worden mogelijke individuele voorzieningen genoemd met 1a ondersteuningsbehoefte.
Wordt hiermee bedoeld 1 a t/m d artikel 2 of artikel 1 t/m 4 op pagina 3?
3) Beide keren dezelfde verwijzing aanhouden wordt aanbevolen.
Uitgangspunt van de Jeugdwet is tevens preventie en vroegsignalering, terwijl de zorg in de gemeente
Losser wordt geleverd door de G.G.D.
4) De participatieraad is van mening dat de G.G.D. en de Jeugdzorg intensieve samenwerking
vereist, welke in de concept-verordening wordt vermeld en Jeugdzorg dient in te spelen op de
maatschappelijke en sociale ontwikkelingen, o.a. overgewicht, drankmisbruik, drugs.
Artikel 7 Vooronderzoek.
Of ouders /jeugdigen in staat zijn de verantwoordelijkheid te dragen, mee nemen in het vooronderzoek
met betrekking tot het aangeven van een tijdslimiet ( zie ook Verordening WMO)
5) De participatieraad is van mening dat de cliënt recht heeft op informatie van het tijdsbestek in
het vooronderzoek. Onzekerheid voor de cliënt ( zowel ouder als jeugdige) werkt negatief op
het resultaat.
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Artikel 8 Het onderzoek en opstellen ondersteuningsplan
Het college onderzoekt in een gesprek met de jeugdige en/of ouder in het kader van de hulpvraag.
In de opsomming van mogelijkheden (9) wordt de optie kiezen voor een PGB aangegeven.
Vervolgens volgt nog een uitgebreide toelichting in artikel 9, 10 en 11 op het PGB in de verordening.
6) De participatieraad is akkoord met het gegeven dat het onderwerp PGB een voorziening is,
waar zorgvuldig en duidelijk mee moet worden omgegaan, echter is de uitgebreide toelichting
in de verordening niet de juiste plaats en adviseert dit in het beleidsplan op te nemen.
7) De participatieraad adviseert de uitgebreide toelichting in het uitvoeringbeleid van de
Jeugdhulp 2019 plaatsen.
Daar, waar er in de toekomst nauw zal worden samengewerkt met WMO, zal ook het ·
onderwerp PGB aan de orde komen. Afstemming op dit onderwerp bij beide verordeningen
wordt aanbevolen.

Artikel 17: Afstemming met Wmo-voorzieningen en voorzieningen werk/ inkomen:
Onder de Jeugdwet vallen zorg en ondersteuning aan kinderen van 0-18 jaar. In sommige gevallen
kan zorg en ondersteuning doorlopen tot 23 jaar. Het college is bereid onder zijn verantwoordelijkheid
de zorg te continueren, in artikel 17 wordt gesproken over “een warme overdracht”.
8) De participatieraad is van mening dat een half jaar voldoende is voor de overgang echter
adviseert zo spoedig mogelijk afspraken te maken met Zorgverzekeraars en CIZ om de
continuïteit van zorg voor jeugdigen te garanderen.
9) De participatieraad adviseert zeker bij complexe situaties hiermee zeer zorgvuldig te zijn
zodat de jeugdigen tot 23 jaar niet tussen wal en schip dreigen te geraken.
Artikel 18. Verhouding prijs en kwaliteit jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen
10) Toevoegen: f. Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Artikel 20 Inspraak en medezeggenschap
Het betrekken van ingezetenen bij het ontwikkelen van beleid.
Lid 1: In de bepaling wordt verwezen naar artikel 150 van de Gemeentewet.

11) De participatieraad adviseert de inwoner te betrekken bij de vormgeving van beleid door de
evaluatie bij de cliënt een belangrijke graadmeter te laten zijn, waardoor de hulpvraag
effectiever wordt gehanteerd.
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Lid 2: De uitleg dat het college de betrokken de adviesraad van het college………….te vervullen
12) Bij deze alinea tekstueel, aansluitend op de Verordening Participatieraad Sociaal Domein
2015, het volgende aanpassen.
“Het college stelt de betrokken onafhankelijke adviesraad van het college, zijnde
Participatieraad Sociaal Domein vroegtijdig in de gelegenheid gevraagd en ongevraagd
advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen
betreffende jeugdhulp. Het college voorziet hierbij de participatieraad van ondersteuning om
zijn rol effectief te kunnen vervullen”.
Ten slotte heeft de Participatieraad Sociaal Domein geen verdere vragen, opmerkingen dan wel
adviezen met betrekking tot de wijzigingen en toevoegingen die door het college worden voorgesteld.
Uw reactie op ons advies zien we graag per post en per mail met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de participatieraad,

Anne Poorthuis
Portefeuillehouder Jeugd

Harry Stopel
Voorzitter
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