
 
Bijlage  advies Ontwerp verordeningen, nadere regels en beleidsregels maatschappelijke 
ondersteuning en jeugdhulp 
 
 
 

1. Wij waarderen het zeer dat ‘gebruikelijke hulp’ in de beleidsregels maatschappelijke 
ondersteuning in een apart artikel wordt uitgewerkt en ook in dezelfde bewoordingen is 
opgenomen in de nieuwe beleidsregels  jeugdhulp Haaksbergen. Hiermee wordt niet alleen 
duidelijk dat er van kinderen van 5 t/m 12 en van 12 t/m 18 jaar een behoorlijke inzet wordt 
verwacht als gebruikelijke hulp, maar dat ook rekening wordt gehouden met (dreigende) 
overbelasting.  We hebben nota genomen van de artikelen die betrekking hebben op het 
onderzoek dat gedaan wordt naar het vermogen van kinderen voor wat betreft het 
verrichten van huishoudelijk werk (art. 3.5 Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning en  
art 11.3 Beleidsregels jeugdhulp ). Wij gaan ervan uit dat er per gezin goed naar wordt 
gekeken zodat maatwerk geleverd wordt waardoor kinderen zoveel mogelijk kind kunnen 
zijn, zich individueel kunnen ontwikkelen in een veilige en beschermende omgeving; 

 
 

2. In beide beleidsregels wordt in het artikel ‘gebruikelijke hulp aan kinderen’ (art.4 
Maatschappelijke  ondersteuning resp. art 12 Jeugdhulp) onder  de ‘zorgplicht’ vermeld 
“inclusief de hulp bij kortdurende ziekte”. Ons inziens kan de vermelding ‘kortdurend’ 
vervallen en geeft ‘ziekte’ in het algemeen de bedoelde omschrijving voldoende weer, omdat 
dan ook langdurige ziekten daarmee bedoeld kunnen worden; 

 
 

3. We blijven moeite houden met art 13,4 Beleidsregel Maatschappelijke ondersteuning - “Het 
college verstrekt geen maatwerkvoorziening woningaanpassing voor een mantelzorgwo-
ning”- , omdat dit in strijd lijkt met de Begripsbepaling (art.1) mantelzorgwoning. Het blijft 
verwarrend  door “…die wordt bewoond door cliënt of mantelzorger” ; 

 
 

4. Wij vragen ons af waarom niet ook is vermeld dat ouders / anderen evenals het college een 
“daartoe aangewezen adviesinstantie om advies (kan / kunnen) vragen als het” van belang is 
voor de beoordeling van de aanvraag om een individuele voorziening ? (Nadere regels 
Jeugdhulp, art. 7 Advisering); 

 
 

5. Moet in de Beleidsregels Jeugdhulp in art. 3 ook niet aandacht worden besteed aan gesloten 
jeugdhulp als uitwerking van deze vorm van hulp, zoals wel expliciet genoemd in de 
Verordening jeugdhulp (art.3)? 

 
 
 
Tekstueel: 
Beleidsregels jeugdhulp pag. 1 laatste alinea, toevoegen “van” (bieden van ondersteuning) 
Nadere regels jeugdhulp pag. 1 art. 2.2. ‘geen’ in plaats van “gen”.    

 
 


