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Onderwerp Jeugdhulp 18-plussers

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyctus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

PortefeuiItehouder College

Schriftelijke vraag

ln de afgelopen tijd hebben o.a. de jongerenraad en enkele fracties aandacht gevraagd voor het
onderwerp 18 plussers in de jeugdhulp. Naar aanleiding van het bezoek van CDA Kamerlid Mona
Keijer aan Driestroomhuis Vinkenbroek willen ook wij de wethouder enkele vragen stellen met
betrekking tot de jeugdzorg aan 18 plussers.

ln de Jeugdwet is de leeftijdsgrens van l8 jaar het uitgangspunt voor jeugdhulp. Jeugdhulp kan
doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar.

Jongeren van 18 jaar die uitstromen uit de jeugdzorg zijn vaak een kwetsbare groep. Deze jongeren
worden geacht op eigen benen te kunnen staan maar hebben vaak onvoldoende opleiding, kunnen
niet zelfstandig naar werk zoeken en zijn aangewezen op begeleiding. Formeel ligt de zorgplicht na
het achttiende jaar weer bij de ouders. Ouders waarmee soms jaren geen (goed) contact mee is
geweest. Daarbijzijn lang niet alle ouders op dat moment in staat om hun kind praktisch, emotioneel
en financieel te ondersteunen. Het pleegkind moet zelfstandig verder en moet dan bijvoorbeeld hopen
dat de pleegouders, ook zonder datzrl een formele verantwoordelijkheid hebben, hen toch nog de
benodigde steun willen en kunnen bieden om de stap naar zelfstandigheid te maken.

Nu gemeenten sinds I januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning hebben
voor deze groep, is het van belang dat zr¡ de continujteit van zorg kunnen borgen.

Het CDA heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1.

Op basis van artikel 2.1.2, 4e lid onder e van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten
verplicht aandacht te besteden aan de wijze waarop zij zorgdragen voor de continuìleit van zorg voor
jongeren die de leeftijd van l8 jaar hebben bereikt, niet langer in aanmerking komen voor zorg op
basis van de Jeugdwet, maar dat wel nodig hebben. Hoe is dit in onze gemeente geregeld?

2.
ls er in afstemming met Jeugdzorg en Wmo ondersteuning ingekocht voor deze doelgroep l8+? ls bij
de inkoop van deze ondersteuning rekening gehouden dat jeugdigen zo mogelijk dezelfde
zorgaanbieder behouden?

3.
Nu de gemeente zowel voor de jeugdhulp als voor de Wmo verantwoordelijk is, is de gemeente in
staat om - in het belang van de jongere - doorlopende zorgpaden te realiseren? Op welke wijze zet de
gemeente zich in om:
- de verschillende actoren en partijen in een vroeg stadium bij elkaar te zetten om een goede

overdracht en continufteit van zorg te borgen?
- er voor te zorgen dat de jongeren, ouders, verzorgers en begeleiders betrokken worden bij dit

overleg?



- er tijdig (bijvoorbeeld al vanaf het 16e jaar) wordt toegewerkt naar het zo zelfstandig mogelijk
deelnemen aan de maatschappij na de 18e verjaardag?

- er adequate informatie-uitwisseling plaatsvindt met zorgverzekeraars en zorgkantoren?

4.
Voor jongeren die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en voor die tijd al jeugdhulp kregen, geldt dat
er verlengde jeugdzorg kan worden aangevraagd. De gemeente beslist over voortgezette jeugdhulp.
Hoeveeljongeren maken gebruik van deze zogenaamde verlengde jeugdzorg?

Alvast bedankt voor uw reactie,

Robert Breedveld
CDA Roosendaal



Wij beantwoorden de vragen als volgt:

Een integrale aanpak van de hulpvraag staat voorop. Om dit te realiseren is in 2015 gestart om
het team Wmo en het CJG samen te brengen tot de gemeentelijke Toegang. ln 2016 zijn deze
twee teams daadwerkelijk samengevoegd tot één nieuw team Toegang. Binnen het team
Toegang zijn werkafspraken over de continurTeit van zorg bij de overgang van Jeugdwet naar Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze werkafspraak is dat er altijd sprake is van een
daadwerkelijke warme overdracht in de vorm van een drie-gesprek tussen jongere (en eventueel
ouders/verzorgers), jeugdprofessional en WMO-consulent. ln dit gesprek wordt de continujleit
van zorg afgestemd.

2. Bij het toewijzen van voorzieningen staat in de gemeente Roosendaal maatwerk centraal.
Wanneer er sprake is van begeleiding die ook vanuit de WMO gefinancierd kan worden, is het
uitgangspunt dat de bestaande sítuatie wordt voortgezet na de 18de verjaardag. ls dit niet
mogelijk, bijvoorbeeld omdat de aanbieder geen ondersteuning aan volwassenen aanbiedt, dan
wordt in nauwe afstemming met de cliënt gezocht naar de meest passende zorg.

3. Zoals aangeven in de antwoorden op vraag 1 en 2 worden de doorlopende zorgpaden
gerealiseerd door middelvan een warme overdracht in de vorm van het eerder genoemd drie-
gesprek. Belangrijk uitgangspunt van beleid is 'regie bij het gezin' hetgeen in praktijk betekent
dat we enkel met gezinnen praten en niet over gezinnen. Gesprekken over de inzet, voortgang
en beëindiging van zorg en ondersteuning vinden dus altijd in aanwezigheid van het gezin en de
jeugdige plaats. Bij de inzet van zorg is het doel dat jongere naar vermogen leeftijdsadequaat
kan functioneren. Aanbieders en Jeugdprofessionals werken met de jeugdige en hun ouders aan
concrete doelen. Zij bereiden de jeugdige daarmee tevens voor op de uitdagingen van het
volwassen leven. Deze doelen worden vastgelegd in het gezinsplan. Daar waar de overgang van
Jeugd naar WMO een interne aangelegenheid is binnen de gemeente, is de overdracht naar de
Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige Zorg een ander vraagstuk. We doen op het niveau
van de Regio West Brabant pogingen om over deze overdracht in gesprek te komen met
zorgverzekeraars en zorgkantoren. Echter blijkt het lastig om tot concrete afspraken te komen.
Om de zorg voor onze inwoners wel doorgang te laten vinden doen wij op cliëntniveau een
beroep op onze aanbieders in het continueren van de zorg (GGZ) en ondersteunen wij cliënten
bij het aanvragen van zorg via de WLZ.

4. Op dit moment maken ongeveer 170 jongeren in de leeftijd van 18-23jaar gebruik van een of
meerdere voorzieningen op basis van de Jeugdwet of de WMO. Binnen deze groep maken 36
jongeren van 18, 19 of 2O jaar nog gebruik van ondersteuning op basis van de jeugdwet. ln veel
gevãtten betreft het hier een tra.¡eõtãat doorloopt na de l8d" ùerjaardag en binnen èen jaar wordt
afgerond. ln sommige gevallen betreft het een voortzetting van ondersteuning vanuit de jeugdwet
die niet beschikbaar is (ingekocht) binnen de Wmo.

ln de hoop uw vragen hiermee naar genoegen te hebben beantwoord

Met vriendelijke

Hugo Polderma
Wethouder Jeugd


