Participatieraad Sociaal Domein Losser
Postbus 90
7580AB Losser

Aan:
Het college van burgemeester en wethouders gemeente Losser
T.a.v. mevrouw A. Prins
Postbus 90,
7580 AB Losser
Losser, 31 maart 2019

Ons kenmerk: PR/ADBJ-2019-06

Uw kenmerk: 18Z03263
Zaaknummer:19.000551

Betreft: Advies over beleidsregels Jeugdhulp gemeente Losser 2019.

Geacht College,
Op 18 februari 2019 heeft u ons middels een schrijven van mevrouw S.J.G.B. Hagen-Kroeze
verzocht advies uit te brengen over de beleidsregels Jeugdhulp gemeente Losser.
Op 14 maart 2019 zijn de wijzigingen en aanpassingen van de beleidsregels Jeugdhulp gemeente
Losser tijdens een informeel en plezierig overleg toegelicht door uw beleidsmedewerkers mevrouw L.
Hulshof en mevrouw R. Nassár.
Algemeen
De participatieraad constateert een verschillende wijze van uitwerking van de beleidsregels WMO
2019 en de beleidsregels Jeugdhulp 2019.
In beide beleidsregels komen onderwerpen/ raakvlakken voor welke goed op elkaar kunnen
aansluiten o.a. armoede/ kinderarmoede.
Als de integrale benadering het uitgangspunt is dan kunnen de beleidsregels beter op elkaar worden
afgestemd zodat de integrale benadering ook her(kenbaar) is.

Inhoudelijk
Hoofdstuk 1:
1.2. Algemene inleiding:
In de inleiding wordt de decentralisatie van Jeugdzorg, Jeugd GGZ, de zorg voor verstandelijk
beperkte jeugdigen en de begeleiding en persoonlijke verzorging van jeugdigen vermeld.
De participatieraad adviseert jeugdigen met een lichamelijke of chronische handicap toe te voegen.

Hoofdstuk 2:
2.1. Kortdurende zorg en ondersteuning, maximaal drie maanden.
Er staat vermeld dat er door het kortdurende karakter doorgaans geen overbelasting optreedt.
De participatieraad stelt dat dit een conclusie is. In een termijn van drie maanden hoge belasting van
de ouders kan er ook een overbelasting optreden. Maatwerk in de te verlenen ondersteuning is aan
te bevelen.
2.2. Ontwikkelingsprofiel in de verschillende levensfasen van jeugdigen
De participatieraad constateert dat genoemde leeftijdscategorieën, zoals ze zijn aangegeven,
niet meer actueel zijn en adviseert in de uitwerking van de ontwikkelingsfasen gebruik te maken van
de indeling volgens het Nederlands Jeugdinstituut.
Tenslotte zijn er verder geen vragen dan wel opmerkingen met betrekking tot de wijzigingen en
toevoegingen van de beleidsregels Jeugdhulp 2019.
De participatieraad ziet uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens de Participatieraad

Harry Stopel
Voorzitter
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