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 Geachte leden van de participatieraad, 
 

 

Op 15 oktober 2019 hebben wij uw advies op de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Losser 2020 ontvangen. Het college heeft kennisgenomen van 
uw advies, waarvoor dank. Voor zover mogelijk hebben we uw advies verwerkt in de 
Verordening maatschappelijke ondersteuning. 
 
Uitleg advies: 
Hieronder gaan we in op uw advies en geven we per punt aan wat we wel/ niet in de 
Verordening overnemen: 

1. U adviseert om bij artikel 2.1 lid 3 het tijdpad van de bevestiging van de melding 
toe te voegen, zodat de inwoner weet waar hij aan toe is. Dit advies nemen we 
over. Artikel 2.1 lid 3 luidt als volgt: Het college bevestigt de ontvangst van een 
melding binnen 5 werkdagen mondeling, schriftelijk of digitaal aan de cliënt en 
registreert dit zorgvuldig. 

2. U vraagt om voor artikel 2.5 een tijdpad aan te geven zodat het voor de inwoner 
duidelijk is binnen welk termijn een gesprek plaatsvindt. Uw advies in deze nemen 
we gedeeltelijk op de volgende wijze over: Het tijdspad van 6 weken is  de 
onderzoeksfase waarin ook het gesprek plaatsvindt. Tussen aanvraag en 
beschikking zit nog eens 2 weken, waardoor dit tijdspad juridisch juist is. 

3. Hoofdstuk 8: u geeft aan dat de gemeente verantwoordelijk is voor het tijdig 
informeren van de inwoner over het aflopen van een indicatie en benadert de 
inwoner minimaal acht weken voor afloop van de indicatie, om te voorkomen dat 
hulp en ondersteuning onverwachts en éénzijdig wordt beëindigd.  
Volgens minister de Jonge (VWS) is het niet wenselijk dat de verantwoordelijkheid 
voor het signaleren van het aflopen van de indicatie uitsluitend bij cliënt ligt. De 
minister pleit ervoor dat gemeenten een systeem gebruiken waarmee cliënten 
tijdig kunnen worden geïnformeerd en actief worden benaderd over het aflopen 
van de indicatie en de gevolgen daarvan. Uit de uitspraak van de Centrale Raad 
van Beroep (ECLI:NL:CRVB:2014:567) blijkt dat de verantwoordelijkheid van 
cliënt zelf is om tijdig een nieuwe aanvraag in te dienen. Het is niet zo dat de 
einddatum van een voorziening automatisch de ingangsdatum van de nieuwe 
voorziening is. In deze uitspraak was de cliënt in de veronderstelling dat na afloop 



 

 

van de indicatie huishoudelijke hulp, aansluitend een nieuwe indicatie zou ingaan. 
De CRvB oordeelde echter dat als cliënt wilde dat de indicatie zou aansluiten op 
de eerder beëindigde indicatie, ze tijdig een vervolg aanvraag had moeten 
indienen. Dit geldt ook in een situatie waar geen veranderingen zijn opgetreden in 
de beperkingen van cliënt. Juridisch gezien is de gemeente dus niet verplicht om 
cliënten tijdig te informeren. Echter hanteert de gemeente Losser de volgende 
werkwijze waarmee we de continuïteit van de zorg zorgvuldig waarborgen: We 
evalueren alle trajecten doorlopend waardoor we goed monitoren en bij kunnen 
sturen waar nodig op resultaten. Hierdoor is cliënt tijdens de looptijd van de 
indicatie op de hoogte van het beloop en het vervolg. Deze bestaande werkwijze 
nemen we op in de beleidsregels.   

 
Besluitvorming 
Het college van B&W legt de Verordening jeugdhulp gemeente Losser 2020 op 10 
december 2019 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
het college van burgemeester en wethouders van Losser, 
namens deze, 
het hoofd van de afdeling Beleid, Strategie en Projecten, 
 
 
 
 
 
 
 
ing. S.J.G.B. Hagen-Kroeze  
 
 
 

 
 


