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Doorstroombeleid 18-/18+
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De rifficr,

de raad van de gemeente Halderberge, in vergadering bijeen op 14 juli 2016,
gelezen de documenten die betrekking hebben op de Kadernota 2016;
gehoord de beraadslagingen;
constaterende dat;
•

•
•
•

•

bij de invoering van de nieuwe jeugdwet en de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) op 1 januari 2015 de gemeente verantwoordelijk is
geworden voor de zorg van jongeren onder de 18 onder de jeugdwet, en
vanaf 18 jaar onder de Wmo;
de zorgkosten voor 18+ Jong volwassenen onder de verantwoordelijkheid van
de gemeente en of van de zorgverzekeraars vallen;
er geen beleid is voor de doorstroom en continuïteit van zorg zodra een
jongere 18 jaar wordt binnen onze gemeente;
het centraal Plan Bureau in haar notitie van 13-6-2016 het belang aangeeft
van ondersteuning op alle aspecten van de 3 decentralisaties: 'Samenhang
van jeugdzorg met het gebruik van Wmo-zorg en inkomensondersteuning
vanaf het achttiende levensjaar';
de cijfers uit datzelfde onderzoek onderstrepen dat jongeren met een
achtergrond in jeugdzorg vaak te maken hebben met problemen op meerdere
terreinen en dat de recente decentralisaties synergievoordelen kunnen
bieden;

overwegende dat;
•
•
•
•
•
•
•
•

de jeugdwet en de Wmo sinds 1-1-2015 zijn ingevoerd om de zorg voor de
toekomst te borgen;
de continuïteit van zorg ook geborgd moet zijn op het moment dat een jongere
met jeugdzorg 18 jaar wordt;
we onze verantwoordelijkheid voor deze groep nu moeten nemen;
wachten met specifiek beleid voor deze problematiek op termijn extra kosten
met zich mee zal meebrengen;
het onduidelijk is voor jongeren wat er met hun 'zorg' gebeurt op het moment
dat zij 18 jaar worden;
deze jongeren ook recht hebben op duidelijk en eenduidig beleid;
de overgang van jeugdwet naar Wmo zo soepel mogelijk moet verlopen;
wij kunnen leren van andere gemeenten, als voorbeeld hebben andere
gemeenten (zoals Leidschendam-Voorburg) 'doorstroomconsulenten' die
kwetsbare jongeren helpen met praktische zaken en zorgen voor een 'warme
overdracht' naar de volwassenenzorg;

gelet op artikel 147a van de Gemeentewet en artikel 33 van het Reglement van orde
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente
Halderberge;
verzoekt het college
binnen onze gemeente op de kortst mogelijke termijn beleid te maken om de
overgang van jeugdwet (18-) naar de Wmo (18+) te borgen.
en gaat over tot de orde van de dag.
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