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Datum 16 februari 2016

Onderwerp I 8-plussers in de Jeugdhutpvertening

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

in de cyctus?

Nee

Beteidsterrein Omgeving

Portefeuittehouder Wethouder Potderman

Schriftelijke vraag

ln de commissievergadering van 4 februari jongstleden is de raadsmededeling Notitie

Jeugdhulpcatalogus behandeld. Tijdens onze termijn hebben we aandacht gevraagd voor de

problematiek van jongeren die zorg ontvangen van jeugdhulpaanbieders, in het bijzonder jongeren

die vanwege bepaalde omstandigheden uit huis geplaatst z¡jn en na hun 18" verjaardag niet langer

aanspraak kunnen maken op jeugdhulpverlening.

ln onze termijn hebben wij gevraagd naar de voorzieningen die voor deze kleine maar kwetsbare

groep jongeren getroffen zijn. Daarnaast hebben wij een oproep gedaan aan wethouder Polderman

om de mogelijkheden te onderzoeken (beperkte) middelen ¡n te zetten om deze groep, ondanks het

ontbreken van rijksbudgetten, een zachtere overgang te bieden van jeugdzorg naar zelfstandigheid

na de 18" verjaardag.

ln uw termijn heeft u, wethouder Polderman als volgt gereageerd: "De bijdrage van de heer Emmen

was mij uit het hart gegrepen, die aandacht voor l8-plussers, dat deel ik zeer met u, dat is iets

waarover nog onvoldoende nagedacht is". Daarnaast beloofde u dat u meer aandacht aan dit
probleem zou gaan besteden en kon u mij geruststellen dat dit probleem onder de aandacht is van

de 9 samenwerkende gemeenten.

Uw reactie stemde ons positief en hoopvol over de toekomst van deze groep jongeren, maar uw

beantwoording roept nog wel enkele vragen op.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

L. Welke acties worden concreet ondernomen om deze problematiek binnen onze gemeente

en eventueel binnen de 9 samenwerkende gemeenten beter in kaart te brengen?

2. Heeft u op dit moment in beeld hoeveel jongeren jaarlijks binnen onze gemeente met deze

problematiek geconfronteerd worden?

3. is er overleg tussen de gemeente en de betrokken jeugdhulpverleners omtrent de omgang

met deze problematiek?



4. Bestaan er op dit moment doeltreffende voorzieningen voor deze groep jongeren binnen

onze gemeente?

5. Bestaan er op dit moment plannen om de hulpverlening voor deze groep jongeren in de

toekomst te verbeteren?

6. ls het college bereid, índien noodzakelijk, op dit punt af te wijken van de rijksbudgetten om

adequate hulp te kunnen bieden?

Alvast dank voor uw antwoorden.

Harm Emmen, D66

MichaelYap, PvdA

Klaar Koenraad, GroenLinks

Wij beantwoorden uw vragen als volgt

L. Op regionaal niveau is dit onderwerp opgenomen in het werkplan voor 2OL6. Er zal op korte

termijn een werkgroep gevormd worden die in kaart gaat brengen welke aspecten van

invloed zijn op de ondersteuning aan jongeren/ jongvolwassenen. U moet in dat kader

denken aan de overgang van Jeugdwet naar bijvoorbeeld de WMO, zorgverzekeringswet of
Wet LangdurigeTorg, maar ook de begeleiding naar werk of inkomen en passende

huisvesting.

2. Op dit moment maken ongeveer L70 jongeren in de leeftijd van 18-23 jaar gebruik van een

of meerdere voorzieningen op basis van de Jeugdwet of de WMO.

3. Ja, in regionaal verband spreken we regelmatig met aanbieders over adequaat aanbod en

begeleiding aan deze doelgroep.

4. Er bestaan verschillende soorten voorzieningen voor deze jongeren. Het gaat om vormen

van begeleid wonen, pleegzorg, zelfstandigheidtrainingen en andere vormen van ambulante
begeleiding. We gaan in de toewijzing van deze voorzieningen coulant om met de leeftijd

van de jongeren. Jongeren kunnen in veel gevallen hun traject afmaken, ook al zijn zij al 18

jaar. Wanneer er sprake is van begeleiding die ook vanuit de WMO gefinancierd kan worden

streven we zo veel mogelijk naar het voortzetten van de bestaande situatie na de 18de

verjaardag.

5. Ja, verbeteringen richten zich vooral op de beschikbaarheid van passende huisvesting en de

toegankelijkheid van ínkomensvoorzieningen en de begeleiding naar school of betaald werk.

6. Het uitgangspunt is uitvoering geven binnen rijksbudgetten. De gemeente heeft echter ook

een zorgplicht en zal vanuit die verantwoordelijkheid noodzakelijke kosten voor adequate

hulpverlening moeten dragen.

lk vertrouw er op u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien.

Met vríendelijke groet,
Hugo Polderman

Wethou Zorg


