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Geacht College,
Het Lokaal Beleidsplan Jeugdhulp Lochem-Zutphen 2015-2016 hebben de leden van
het Platform Maatschappelijke Ondersteuning ontvangen en besproken tijdens
een extra ingelaste vergadering.
Het PMO is zeer tevreden dat zij haar adviezen, rechtstreeks aan de gemeente
Zutphen en/of via andere kanalen (o.a. via het transitiebureau Sociaal Domein), terug
ziet in de stukken.
Op dit beleidsplan hebben wij de volgende adviezen/opmerkingen:
Bladzijde 2
Kader 2: Preventie en vroeg-signalering
Opmerking: De leden van het PMO zien echt graag dat dit in samenwerking gebeurt
met het onderwijs en de daarbij betrokken organisaties.
Kader 6: Lokaal én regionaal
Opmerking: Wie beslist dit? En hoe wordt dit gedaan? Zijn dat de specialisten?
Wie is bevoegd en bekwaam om hierover te beslissen?
Advies: Het PMO adviseert aan de gemeenten Zutphen en Lochem om een
multidisciplinair team samen te stellen, die daarvoor bevoegd en bekwaam is.
Bladzijde 5
Beslispunt 10: We gaan extra inzetten op cliëntparticipatie
Opmerking: Het woord cliëntparticipatie is erg vaag. Hoe wil de gemeente extra
inzetten op cliëntparticipatie?
Advies: Vervang het woord cliëntparticipatie door het woord jongerenparticipatie.
Verder adviseert het PMO om een jeugdraad op te zetten met jongeren tot en met
21 jaar uit alle gelederen van de gemeente Zutphen. Het CJG kan hier ook gebruik
van maken. Kijk hiervoor naar de gemeenten Arnhem en Doetinchem.

Bladzijde 12
Kolom Kernpartners Lochem
Zutphen
Opmerking: Bij vroeg- en voorschoolse opvang en educatie is niets ingevuld.
Bladzijde 14
Het jongerenloket
Advies: Het jongerenloket moet meer bekendheid krijgen. De jongeren moeten het
makkelijk kunnen vinden. De jongeren moeten ergens terecht kunnen vanuit hun
eigen belevingswereld met hun eigen daarbij horende problemen.
Dit kan bij de jongerenraad neergelegd worden.
4.3 Toegang
Bladzijde 20 bovenaan.
Toegang gaat over waar burgers bij professionals terecht kunnen met hun
vraag. Het is het proces waarin gezamenlijk met de hulpvrager wordt gekeken
welke oplossingen aansluiten bij de hulpvraag. In de regionale uitvoeringsnota
heet dit de lokale toegangspoort. Door een integrale aanpak, met één
gezamenlijk plan krijgt een gezin zelf meer zicht op het hulpverleningsplan en
kan een effectievere en efficiëntere inzet van professionals worden bereikt.
Ook ondersteunt dit een preventieve inzet van hulp. Bij toeleiding vindt de
beoordeling plaats of de noodzaak bestaat voor het inzetten van een
individuele voorziening.
Opmerking: Wie gaat dit beoordelen?
Advies: Graag zien de leden van het PMO dit te laten beoordelen door een
multidisciplinair team.
Bladzijde 24
Uitvoeringsagenda
Advies: De uitvoeringsagenda graag gebruiken zodat het indien nodig ook bij de
andere regiogemeenten gebruikt kan worden.
Bladzijde 51
Bijlage 6: Aanbevelingen cliëntparticipatie Jeugdwet
Opmerking: Het PMO kan zich vinden in de aanbevelingen in bijlage 6.
De leden van het PMO wensen het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Zutphen veel wijsheid toe de komende tijd in de juiste en sociale besluiten
betreffende dit onderwerp.
Wij stellen het op prijs om op de hoogte gehouden te worden betreffende de verdere
ontwikkelingen.
Als u nog vragen hebben omtrent onze mening en/of advies, dan zijn wij gaarne
bereid deze mondeling toe te lichten.
Dit is een gezamenlijk advies van de leden van het Platform Maatschappelijke
Ondersteuning.
p.s. Niet alle leden van het PMO ondertekenen dit advies omdat hun achterban
niet jonger is dan 18 jaar of geen raakvlakken heeft met de jeugd.
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