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Geachte leden van de participatieraad,
Op 18 februari 2019 hebben wij u verzocht advies uit te brengen op de beleidsregels
Jeugdhulp gemeente Losser 2019. Op 31 maart 2019 hebben wij uw advies ontvangen,
waarvoor onze dank. Op 14 maart 2019 hebben we samen met een aantal leden van de
participatieraad de beleidsregels doorgenomen. Het college heeft kennisgenomen van
uw advies.
Uitleg advies:
Uw advies is in zijn geheel overgenomen in de beleidsregels Jeugdhulp gemeente Losser 2019.
Hieronder wordt puntsgewijs uw advies herhaald met daarbij hoe het advies zijn uitwerking heeft
gekregen in de beleidsregels:
- 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.
Dit advies is overgenomen door in de beleidsregels de term ‘jeugdigen met een
somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking’ op te nemen,
overeenkomstig met de Jeugdwet. De genoemde doelgroep van de participatieraad valt
hieronder.
- 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.
Ook dit advies is in de beleidsregels meegenomen door achter de genoemde zin het
volgende op te nemen: ‘In die (uitzonderlijke) situaties waarin toch overbelasting optreedt,
wordt er gekeken hoe hierop ingespeeld kan worden (maatwerk).’
- 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.

Dit laatste advies is net als eerder genoemde adviezen overgenomen. De indeling is
geactualiseerd middels de ontwikkelfasen van het Nederlands Jeugdinstituut en de tekst is
daarop aangepast.
Tot slot, constateert u dat er op een verschillende wijze uitwerking is gegeven aan de
beleidsregels Wmo 2019 en de beleidsregels Jeugdhulp 2019. Het advies is om beide regels
beter op elkaar af te stemmen omdat thema’s elkaar raken, o.a. kinderarmoede/armoede.
Bij de volgende beleidsregels zal hier opnieuw naar gekeken worden. Doordat de beleidsregels
op verschillende wetten berusten, zullen er in de uitwerking altijd verschillen blijven bestaan. Op
onderdelen die wel overeenkomstig zijn met elkaar, zijn de hoofdstukken op elkaar afgestemd.
Het thema armoede/kinderarmoede valt onder het armoedebeleid en niet onder deze
beleidsregels of de beleidsregels van de Wmo 2015.
Wij danken u nogmaals voor uw waardevolle inbreng en hopen u hiermee voldoende te
hebben beantwoord.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Losser,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg,

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

