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 Geachte leden van de participatieraad, 
 
 
Op 12 december 2019 hebben wij u verzocht advies uit te brengen op de beleidsregels 
jeugd 2020. Op 7 januari 2020 hebben we met de leden van de participatieraad de 
beleidsregels doorgenomen. Op 22 januari 2020 hebben we uw advies ontvangen, 
waarvoor onze dank. Het college heeft kennis genomen van uw advies. 
 
Uitleg advies 
Hieronder gaan we in op uw advies. 

• U adviseert de nadere regels jeugdhulp 2020 Gemeente Losser 2020 in een 
artikel te benoemen in het kader van transparantie. De gemeente Losser plaatst 
al haar vastgestelde Verordeningen, beleidsregels en nadere regels op haar 
eigen website www.gemeentelosser.nl en op www.overheid.nl. Hiermee bieden 
wij onze inwoners de nodige transparantie. 

• U adviseert om het begrip hoofd verblijf met toelichting in de begripsbepalingen 
op te nemen. Het begrip hoofdverblijf komt niet voor in de Jeugdwet. Hier wordt 
gesproken over het begrip woonplaats bedoeld als titel 3 van Boek 1 van het 
Burgerlijk Wetboek. In de Jeugdwet Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen en reikwijdte 
Arikel 1.1 wordt dit begrip nader toegelicht. Deze term kunnen wij daarom niet 
toevoegen aan de begripsbepalingen . 

• U adviseert onafhankelijke clientondersteuning als algemene voorziening toe te 
voegen aan de begripsbepaling  en toegevoegde punten in een artikel vast te 
leggen. In de Verordening Jeugd  gemeente Losser Hoofdstuk 3, Artikel 5.2  staat 
dit vastgesteld. De gemeente volgt uw advies om de toevoeging dat dit kosteloos 
is voor de inwoner, in de begripsbepaling van de beleidsregels Jeugd 2020  toe te 
voegen. 

• U adviseert  te vermelden welke onderwerpen aan bod komen en van welke 
informatie bronnen gebruik wordt gemaakt in het onderzoek en het opstellen van 
een ondersteuningsplan. In Artikel 8 van de Verordening Jeugd Losser 2020 
wordt dit voldoende omschreven. Welke informatiebronnen worden gebruikt is 
afhankelijk van de vraag van de inwoner en het gewenste resultaat wat beoogd 

http://www.gemeentelosser.nl/
http://www.overheid.nl/


wordt. Er ligt en ruime marge tussen enkelvoudige vragen en complexe 
gezinsproblematiek. 

• De participatieraad concludeert dat bij maatwerk alleen resultaat geldt en u vraagt 
daarom de vervolgstappen te benoemen. Bij het afgeven van een 
maatwerkvoorziening worden evaluatiemomenten ingepland. Bij eerder behaald 
resultaat of niet voldoende resultaat, worden doelen aangepast of voorzieningen 
aangepast. Dit is een vaste procedure van de werkprocessen  van de  teams van 
de afdeling WIJZ. 

• U adviseert om meer overeenstemming en afstemming tussen de WMO en Jeugd 
beleidsregels bij de omschrijving van de bekwaamheid van de aanvrager van een 
pgb. Wij volgen uw advies om  de volgende aanpassing te maken die u heeft 
voorgesteld .”De aanvrager als gevolg van geestelijke en/of lichamelijke 
beperkingen onvoldoende inzicht heeft in de eigen situatie en die van de 
jeugdige” 

• Monitoring ligt buien de scope van de beleidsregels en is dan ook niet in de 
beleidsregels geregeld. De gemeente Losser hecht veel waarde aan monitoring. 
De gemeente Losser hanteert dan ook een halfjaarlijkse en een jaarlijkse monitor 
dat gepresenteerd wordt aan de gemeenteraad. Dit zijn openbare stukken die 
inwoners in kunnen zien. Daarnaast loopt via Kennispunt (Regio Twente) per 
kwartaal een monitor en is er tevens via www.waarstaatjegemeente.nl een 
halfjaarlijkse monitor. Met de gegevens die wij uit de monitor halen passen we 
eventueel beleid aan. 

 
Hartelijk dank voor uw inbrengen. We 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 a.i., 
 
 
 
 
 
 
 
E. Liefaard-Gerberink  
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