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Geacht college,
Op 12 december 2019 heeft u ons in een brief van mevrouw ing. S.J.G.B. Hagen-Kroeze verzocht advies
uit te brengen over de beleidsregels jeugdhulp gemeente Losser 2020.
Op dinsdag 7 januari 2020 zijn de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2020 en jeugdhulp 2020
tijdens een informeel en constructief gesprek doorgenomen met uw beleidsmedewerkers R. Nassár,
L. Hulshoff en H. van der Hoeve en leden van de participatieraad.
Algemeen:
De participatieraad stelt het op prijs dat er in het kader van integraal beleid Jeugd/WMO de tekst en
inhoud, vooral het persoonsgebonden budget, nader op elkaar wordt afgestemd en in elkaar wordt
geschoven, zodat de leesbaarheid en duiding wordt vergroot en de hoeveelheid tekst aanzienlijk kan
worden ingekort.
Begripsbepalingen
- Nadere regels jeugdhulp gemeente Losser 2020
Advies: De participatieraad heeft een sterke voorkeur voor transparantie en adviseert de nadere
regels jeugdhulp 2020 in een artikel te benoemen, zodat de duiding hiervan helder is.
- Hoofdverblijf
Een voorwaarde om voor een voorziening in aanmerking te komen is dat wordt voldaan aan het
Woonplaatsbeginsel.
De verantwoordelijke gemeente is namelijk in beginsel de gemeente waar de ouder met gezag woont
en het adres van de gezaghebbende is vastgesteld. Bij een verhuizing, een wijziging in het gezag of als
de jeugdige meerderjarig wordt, verandert de situatie. Voor de nieuwe situatie moet opnieuw worden
bepaald welke gemeente op dat moment verantwoordelijk is.
Advies: De participatieraad adviseert het begrip hoofdverblijf met toelichting in de begripsbepalingen
op te nemen en dit in een toegevoegd artikel nader te benoemen.
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- Onafhankelijke cliëntondersteuning
De gemeente heeft de opdracht hiervoor een algemene voorziening voor de burgers te realiseren.
Op grond van Jeugdwet moet het college vóór het onderzoek de jeugdige en/of ouder(s) wijzen op de
mogelijkheid gebruik te maken van gratis cliëntondersteuning.
Advies:
De participatieraad adviseert onafhankelijke cliëntondersteuning als algemene voorziening toe te
voegen aan de begripsbepaling en onderstaande punten in een toegevoegd artikel vast te leggen.
1. Het college draagt zorg voor de beschikbaarheid van gratis cliëntondersteuning.
2. Het college wijst de jeugdige en/of ouder(s) voor het onderzoek op de mogelijkheid gebruik te maken
van gratis cliëntondersteuning.
2. Procedure
2.2 Onderzoek verplichting
Het college is volgens de wet verplicht onderzoek te doen naar de behoefte aan jeugdhulp als jeugdige
en of/zijn ouders dat signaal (vormvrij) bij het college hebben aangegeven. Hoewel er geen wettelijke
verplichting is welke onderwerpen tijdens het onderzoek aan bod moeten komen dient het college wel
een volledig beeld van de situatie te krijgen.

Advies: De participatieraad adviseert te vermelden welke onderwerpen aan bod komen en van welke
informatiebronnen gebruik wordt gemaakt.
2.4 Maatwerk
Bij het bieden van maatwerk gaat het om een resultaatverplichting, deze kan op verschillende manieren
worden bereikt.
Bij onderzoek naar de hulpvraag is het van groot belang dat het onderzoek zich richt op het bereiken van
resultaat in samenspraak en aansluitend op de wensen en mogelijkheden van de jeugdige, ouder(s) en
hun sociale omgeving.
Advies:
De participatieraad concludeert hieruit dat bij maatwerk alleen het resultaat geldt, maar niet duidelijk is
wat er gebeurt als er onvoldoende of geen resultaat wordt geboekt. Derhalve adviseert de
participatieraad de daaropvolgende stappen ook te benoemen.
6. Persoonsgebonden budget
6.4 Beoordeling verstrekken pgb
Bekwaamheid van de aanvrager
Nagenoeg dezelfde tekst is dit te vinden in de beleidsregels van maatschappelijk ondersteuning, echter
wordt in de beleidsregels jeugdhulp 2020 nog een extra alinea toegevoegd over de niet bekwaamheid
van de aanvrager.
Advies: In het kader van het integraal beleid dient dit met elkaar overeen te komen en adviseert de
participatieraad dit op elkaar af te stemmen.
Indien wordt besloten om de extra alinea te handhaven dan adviseert de participatieraad de
eerste regel “De aanvrager als gevolg van dementie, een verstandelijke beperking, niet
aangeboren hersenletsel of ernstige psychische probleem onvoldoende inzicht heeft in de eigen
situatie” aan te passen.
In deze zin wordt één ziekte (dementie) en verder enkele aangeboren en niet aangeboren
beperkingen genoemd, terwijl deze zeker niet restrictief zijn.
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De participatieraad adviseert deze zin te wijzigen in: “De aanvrager als gevolg van geestelijke
en/of lichamelijke beperkingen onvoldoende inzicht heeft in de eigen situatie en die van de
jeugdige”.
Bij twijfel kan er in samenspraak met de aanvrager altijd nog gebruik worden gemaakt van een
toetsing op pgb-vaardigheden (pgb-vaardigheid, op Rijksoverheid.nl).
Monitoring

Monitoring levert vaak waardevolle informatie op over de vastgestelde verordening en beleidsregels en
uitvoering hiervan, maar ook wel ongestructureerde informatie over de procedures, middelen en financiën
die worden ingezet voor jeugdhulp. Tevens komt er meer zicht op de resultaten van de aanpak en
successen, eventueel ook bij interventies en incidenten.
Advies: De participatieraad adviseert het instrument monitoring voor jeugdhulp meer in te zetten en wil
graag over de resultaten periodiek worden geïnformeerd bijvoorbeeld in het 4e kwartaal van
2020.
Graag zien wij uw schriftelijke reactie op ons advies met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter
Harry Stopel
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