
Participatieraad Sociaal Domein Losser 

Postbus 90 

7580 AB  Losser 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser 
T.a.v. mevrouw A. Prins 
Postbus 90 
7580 AB LOSSER 
 
 
 
Losser, 8 januari 2021 
 
 
 
Ons kenmerk: Uw brief: 30 november 2020 
Inl.: Harry Stopel Uw kenmerk: 20.0020793 
 Zaaknummer: 20Z01860 
 
 
 
Betreft: advies beleidsregels jeugdhulp gemeente Losser 2021 
 
 
 
Geacht college, 
 
Op 30 november heeft u de participatieraad verzocht advies uit te brengen over de beleidsregels 
jeugdhulp gemeente Losser 2021. 
 
Algemeen  
De participatieraad gaat er van uit dat er een zorgvuldige procedure wordt doorlopen om samen met de 
jeugdige en/of ouder de hulpvraag met de gewenste afspraken en resultaten transparant en werkbaar te 
maken. 
 
1.2 Begripsbepalingen 
 
a. Afsprakenoverzicht  
Volgens u is het afsprakenoverzicht een weergave van afspraken tussen de gemeente externe verwijzer 
en de zorgaanbieder omtrent de te bereiken resultaten en in te zetten ondersteuning voor de jeugdige 
en/of zijn ouders. 
 
De participatieraad gaat er van uit dat bij het afsprakenoverzicht ook de jeugdige en/of ouders zijn 
betrokken en dat dit ook een afsprakenoverzicht kan zijn voor de externe verwijzer, zorgaanbieder, 
jeugdige en/of ouders zonder gemeente. Ook is niet duidelijk hoe en wanneer de gemeente het 
afsprakenoverzicht inhoudelijk toetst terwijl de gemeente daarin zelf partij kan zijn. 
 
Advies: 
De participatieraad adviseert in de gemaakte afspraken ook de jeugdige en/of ouders te betrekken en dat 
er ook een afsprakenoverzicht kan zijn voor de externe verwijzer, zorgaanbieder, jeugdige en/of ouders 
zonder gemeente (zie verordening), omdat er inhoudelijke toetsing (van de wet?) voor- of achteraf 
plaatsvindt door de gemeente. Verder adviseert de participatieraad naast de inhoudelijke toetsing voor 
en/of achteraf  om ook het afspraken- en resultatenoverzicht tussentijds te evalueren en eventueel bij te 
stellen. 
     
c. Nadere regels 
In de nadere regels staan richtlijnen, definities en bevoegdheden voor de uitvoering van de wet, ook kan 
de burgermeester een noodverordening instellen. Deze kunnen ieder jaar aangevuld of gewijzigd worden. 
De participatieraad is van mening dat de inwoners van de gemeente hierover helder geïnformeerd dienen 
te worden. 
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In het advies van 2020 heeft de participatieraad reeds kenbaar gemaakt een voorkeur te hebben voor 
meer transparantie van de nadere regels. Uw reactie was dat deze op eigen website 
www.gemeentelosser.nl en www.overheid.nl (moet zijn www.decentrale.regelgeving.overheid.nl) worden 
geplaatst waarmee voldoende transparantie wordt geboden. 
 
Advies: 
De participatieraad vindt deze informatievoorziening onvoldoende. Deze websites worden over het 
algemeen weinig geraadpleegd omdat het voor de gemiddelde inwoner vaak een doolhof is om de juiste 
informatie te vinden.  
Nogmaals adviseert de participatieraad hiervan melding te maken in b.v. dorps- of weekbladen zoals 
Hallo Losser of RTV Losser, zodat de informatievoorziening adequater en effectiever zal zijn. 
 
h. Specialistiche behandelaar 
 
Advies: 
Wijzigen in: geregistreerde /gecertificeerde specialistische behandelaar 
 
Tevens adviseert de participatieraad de volgende begripsbepalingen toe te voegen. 
 
Jeugdige 
Persoon die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt zoals vastgelegd in de Jeugdwet. 
 
Vertrouwenspersoon  
Het college wijst de jeugdige en/of zijn ouders erop dat zij zich desgewenst kunnen laten bijstaan door 
een onafhankelijke, beschikbare en toegankelijke  vertrouwenspersoon, die beroepsmatig of niet 
incidenteel als vrijwilliger jeugdigen, ouders of pleegouders op hun verzoek ondersteunt bij de uitoefening 
van hun rechten jegens het college, de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling, voor zover 
deze rechten samenhangen met de in deze wet geregelde onderwerpen. Voor wie een verklaring omtrent 
het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens is afgegeven. 

 
Onafhankelijke cliëntondersteuning (wél opgenomen in beleidsregels 2020) 
Onafhankelijke kosteloze ondersteuning met informatie en advies op het gebied van maatschappelijke 
ondersteuning, preventieve zorg, (jeugd)zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen, die bijdraagt 
aan het versterken van zelfredzaamheid, weerbaarheid en participatie en het verkrijgen van een zo 
integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, 
zorg, jeugdhulp. 
 
Woonplaatsbeginsel 
Bij jeugdigen is de verantwoordelijke gemeente in beginsel de gemeente waar de ouder met gezag woont 
en het adres van de gezaghebbende is vastgesteld en is ingeschreven in de gemeentelijke 
basisadministratie conform titel 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek voor de inzet van de jeugdhulp 
of de uitvoering van de maatregel jeugdbescherming of jeugdreclassering. 
 
Twents Ondersteuningsmodel 
Het Twents Ondersteuningsmodel voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning is een 
toeleidingsmodel dat dient te voorzien in gewenst zorgaanbod gebaseerd op de Jeugdwet en de Wmo 
2015, waarbij de inwoner van de gemeente centraal staat, zodat er integraal maatwerk kan worden 
geboden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gemeentelosser.nl/
http://www.overheid.nl/
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2. Procedure 
 
2.1. Inleiding 
 
Jeugdigen en ouder(s) die volgens het woonplaatsbeginsel onder de verantwoordelijkheid van de 
gemeente Losser vallen, kunnen in aanmerking komen voor jeugdhulp (al dan niet als individuele 
voorziening) in de vorm van de ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei-, opvoedings- en psychische 
problemen en stoornissen (art. 1.1 van de wet).  De gemeente Losser kan ook verantwoordelijk zijn om 
jeugdhulp te bieden op grond van het woonplaatsbeginsel. 
 
Advies: 
Toevoegen: …na (al dan niet als individuele voorziening) mits wordt voldaan aan nader te noemen 
criteria in de vorm van ondersteuning, hulp en zorg bij opvoedings- en psychische problemen en 
stoornissen (art.1.1 van de wet). 
Verwijderen de zin: De gemeente Losser……..woonplaatsbeginsel. Dit wordt in de eerste zin al vermeld. 
 
Toegang tot jeugdhulp 
Omdat de wet geen regels stelt over het indienen van een aanvraag, gelden de regels van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb). De jeugdige en/of zijn ouder(s) met een behoefte aan jeugdhulp kunnen hun 
hulpvraag melden bij het college. In principe bestaat er dan recht op een onderzoek. Het college kan op 
deze manier in samenspraak met de jeugdige en/of zijn ouder(s) eerst zorgvuldig de 
ondersteuningsbehoefte en mogelijke oplossingen in kaart brengen. 
 
Advies: 
Onder 2.2 Onderzoeksverplichting staat dat de wet voorschrijft dat het college een onderzoek moet doen 
naar de behoefte aan jeugdhulp als de jeugdige en/of zijn ouder(s) dat bij het college heeft aangegeven. 
Het is dus niet alleen de bedoeling dat het wel zo is en het eventueel anders kan zijn, maar dat het een 
recht is van de jeugdige en/of ouders. 
 
De participatieraad adviseert dan ook de woorden In principe … te vervangen door Er…. 
 
2.3 Inlichting- en medewerkingsplicht 
 
Deze alinea is onduidelijk, vooral de zin “De medewerkingsverplichting geldt overigens voor de uitvoering 
van de wet”, terwijl verder niet wordt ingegaan op de medewerkingsplicht. 
De participatieraad adviseert dit punt te herzien met de volgende tekst: 
 
Inlichtingenplicht  
Het is de verantwoordelijkheid van de jeugdige en/of ouder om de gemeente gevraagd of ongevraagd te 
informeren over feiten en omstandigheden, waarover hij redelijkerwijs kan beschikken t.b.v. het 
onderzoek. 
 
Medewerkingsplicht 
Het is de verantwoordelijkheid van de jeugdige en/of ouder om de gemeente gevraagd of ongevraagd te 
informeren over feiten en omstandigheden waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze aanleiding 
kunnen zijn tot heroverweging van de beslissing aangaande jeugdhulp in natura. 
 
2.6. Afronding jeugdhulpvraag 
Onder dit item wordt in beperkte mate aangegeven wat de mogelijkheid is om bezwaar in te dienen tegen 
de beschikking en ook hoe de daarop volgende mogelijkheid van beroep bij de rechter is geregeld in de 
Awb en in beginsel geldt voor alle beschikkingen. Uitzonderingen zijn onder meer beschikkingen die 
inhouden dat gesloten jeugdhulp nodig is of een door de gecertificeerde instelling genomen besluit tot 
verlening van jeugdhulp op grond van artikel 3.5 lid 1 van de Jeugdwet. 
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Advies: 
De participatieraad adviseert onder dit item het volgende toe te voegen: 
 
Bezwaar, beroep en klachten 
Als een jeugdige en/of ouder het niet eens is met een beslissing van de gemeente op een aanvraag dan 
kan de jeugdige en/of ouder binnen 6 weken schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente. 
 
Als de jeugdige en/of ouder bezwaar indient tegen de beslissing van de gemeente op de aanvraag, zal 
de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente een advies geven aan de gemeente over hoe 
om te gaan met het bezwaar en de aanvraag van de jeugdige en/of ouder. 
 
Het is alleen mogelijk bezwaar te maken tegen de beslissing van de gemeente op een aanvraag. Het is 
niet mogelijk in bezwaar te gaan tegen de uitkomsten van een onderzoek na de melding. Hiervoor moet 
eerst een aanvraag worden ingediend en de beschikking worden afgewacht. Tegen deze beschikking kan 
een jeugdige en/of ouder dan in bezwaar gaan. 
 
5.4. Niveaus van ondersteuning 
 
Niveau E 
Betreft de afzonderlijke medicatiecontrole voor jeugdigen en is een verbijzondering van 
ondersteuningsbehoefte 4. Dit geldt alleen voor ziekenhuizen of jeugdhulpaanbieders die 
medicatiecontrole inzetten voor kinderen jeugdigen met ADHD en gedragsproblemen. 
 
Advies: 
De 2e zin wijzigen in “Dit geldt alleen voor ziekenhuizen of jeugdhulpaanbieders die medicatiecontrole 

inzetten voor jeugdigen met b.v. ADHD en/of andersoortige stoornissen c.q. (psychische) 

gedragsproblemen.” 

 
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen en wordt uw reactie op dit advies met belangstelling tegemoet 
gezien. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Voorzitter 
Harry Stopel 


