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Geacht College,
De modelverordening Jeugdhulp Zutphen 2015 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 deze modelverordening hebben wij de volgende adviezen/opmerkingen:
Bladzijde 2
Artikel 3 Toegang jeugdhulp via de huisarts, huisarts, medisch specialist of
jeugdarts
2. Als de jeugdige of zijn ouders hierom verzoeken, legt het college de te
verlenen individuele voorziening, vast in een beschikking als bedoeld in
artikel 9. Bij een afwijzing volgt altijd een beschikking.
Opmerking: Hierboven wordt verwezen naar artikel 9. Maar artikel 9 gaat over
vertrouwenspersoon. Volgens ons moet dit artikel 5 zijn.
Advies: Graag ziet het PMO dat er altijd een beschikking op papier is met een
stempel en een handtekening.
Leg de basisafspraken vast voor alle partijen zie nu artikel 5.
Bladzijde 3
Artikel 9. Vertrouwenspersoon
1. Het college zorgt ervoor dat jeugdigen, ouders en pleegouders een beroep
kunnen doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon.
2. Het college wijst jeugdigen en ouders erop dat zij zich desgewenst kunnen
laten bijstaan door een onafhankelijke vertrouwenspersoon.
Opmerking: Het woord "pleegouders" ontbreekt bij lid 2. Zie hiervoor ook lid 1.

Bladzijde 3
Artikel 9. Vertrouwenspersoon
Artikel 10. Klachtregeling
Artikel 11. Inspraak en medezeggenschap
Advies: Graag ziet het PMO dat dit nauw aansluit met de regelingen die gaan
gelden voor de Wmo en de Participatiewet omdat de drie nauw met elkaar zijn
verbonden waardoor ook binnen een gezin meer duidelijkheid komt.
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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