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Geachte Leden van de participatieraad,
Op 5 november 2018 hebben wij uw advies op de Verordening jeugdhulp gemeente
Losser 2019 ontvangen. Op 11 oktober 2018 heeft mw. L. Hulshof de wijzigingen in de
Verordening met u doorgenomen en uitleg gegeven aan de nieuw beschreven artikelen.
Het college heeft kennisgenomen van uw advies en legt het advies op de meeste
onderdelen naast zich neer. Het advies gericht op art. 20.2 de inspraak en
medezeggenschap van de participatieraad is wel overgenomen. Het advies om deze
verordening en de verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 op elkaar af te
stemmen is al op voorhand uitgevoerd en daardoor heeft dit advies ook zijn uitwerking
gekregen.
Uitleg over het advies
Hieronder gaan we in op uw advies en geven we per punt aan waarom we het advies in
de Verordening wel of niet overnemen:






In uw brief geeft u aan dat u in het algemene deel graag informatie m.b.t.
preventieve jeugdzorg, kinderarmoede en leerlingenvervoer terug wilt zien in de
Verordening. Deze aandachtsgebieden zijn elders belegd, namelijk in de
beleidsregels jeugdhulp en het armoedebeleid. Ook zullen deze thema’s in de
integrale beleidsnota aan bod komen. Vandaar dat deze niet in de Verordening
zijn opgenomen.
Op de eerste pagina staan de overwegingen die vanuit de Jeugdwet voortkomen.
Ook de benoemde regels komen voort uit de Jeugdwet (art. 2.9 en art. 2.12).
Doordat de door u genoemde nuancering en regel niet in de Jeugdwet staan,
wordt deze niet in dit onderdeel toegevoegd.
Voor de definitie ondersteuningsbehoefte als individuele voorziening kan gekeken
worden in de begrippenlijst en uitleg omtrent het Twents inkoopmodel voor
jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Dit heeft geen betrekking op de
genoemde artikelen, genoemd in het advies van de participatieraad.













Het advies is om de intensieve samenwerking met de GGD te vermelden in de
Verordening. De GGD is één van de organisaties die onder artikel 14 van deze
Verordening valt. In artikel 14 wordt de afstemming met de gezondheidszorg
beschreven. De inhoudelijke vraagstukken benoemd bij dit advies zijn opgenomen
in de nieuwe integrale beleidsnota sociaal domein en de nieuwe nota publieke
gezondheid.
In tegenstelling tot uw advies, wordt er geen tijdsbestek in het vooronderzoek
toegevoegd. In de Jeugdwet is het stellen van tijdslimieten niet verplicht. De
aanpak van de consulent is zo ingericht dat de jeugdige en/of zijn ouders in het
proces worden meegenomen. Alles wordt samen met de jeugdige en/of zijn
ouders gedaan en daardoor ook door hen gedragen. De consulent volgt daarbij
het tempo van de jeugdige en/of zijn ouders. Om het vooronderzoek gedegen en
gedragen op te stellen is soms meer tijd nodig. Vandaar dat het vastzetten in
tijdslimieten niet onze voorkeur geniet.
Over de uitbreiding van PGB regels in de verordening zijn door u twee adviezen
uitgebracht. Doordat de huidige verordening op dit onderdeel ontoereikend en te
summier is, zijn deze regels aangevuld met regels uit de nadere regels PGB.
Hierbij is op voorhand zoveel mogelijk afstemming gezocht met de Verordening
maatschappelijke ondersteuning 2019 (Wmo). Het tweede advies gericht op de
afstemming tussen deze twee verordeningen op dit onderdeel, is dus toegepast.
De adviezen geformuleerd bij artikel 17 passen meer bij artikel 14.2, omdat deze
adviezen gericht zijn op het garanderen van zorg continuïteit voor jeugdigen tot 23
jaar. Met deze doelgroep wordt zeer zorgvuldig omgegaan. Om dit nog meer te
benadrukken is dit artikel nu toegevoegd.
Een registratie in het kwaliteitsregister jeugd dan wel een ander relevant
beroepsregister zegt iets over de kwaliteit van de professional. In de toelichting bij
dit artikel staat dat het uitgangspunt is dat de aanbieder kundig personeel inzet
tegen de arbeidsvoorwaarden die passen bij de vereiste vaardigheden. In het
Twentse inkoopmodel zijn dit soort kwaliteitsvraagstukken verder gewaarborgd.
Deze is derhalve niet opgenomen bij de puntsgewijze opsomming in het artikel.
Met betrekking tot de inspraak en medezeggenschap wordt het advies van het
tekstueel aanpassen van artikel 20.2 overgenomen.
Over het specifiek betrekken van inwoners bij beleid door gebruik te maken van
evaluaties bij de cliënt kan het volgende worden gezegd: Bij de vormgeving van
elk nieuw beleid wordt er gekeken hoe inwoners het best betrokken kunnen
worden. De genoemde evaluatie bij de cliënt is daar een mogelijke vorm voor.

Besluitvorming
Het college van B&W legt de Verordening jeugdhulp gemeente Losser 2019 op 18
december 2018 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Losser,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Werk Inkomen Jeugd en Zorg (WIJZ),

ing. S.J.G.B. Hagen-Kroeze

