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Ja

Raadsinforrnatiebrief
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?

Als gemeente zijn we, sinds 2015, verantwoordelijk voor het bieden van jeugdhulp en
maatschappelijke ondersteuning aan onze inwoners. De taken voor de Jeugdwet hebben we deels
gedelegeerd naar de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. De taken voor de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben we deels gedelegeerd en gemandateerd naar de
Sociale Dienst Drechtsteden.
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?

De overgang van de Jeugdwet naar de Wmo is ingewikkeld en veroorzaakt voor een flink aantal

jongeren serieuze problemen. Zo krijgen niet alle jongeren de juiste ondersteuning na hun 18e
verjaardag, zijn er jongeren (en gezinnen) die mentaal en/of financieel in de problemen raken en
zijn er zelfs jongeren die uit beeld raken bij zorgverleners. De moeizame overgang is een
hardnekkig probleem en het oplossen ervan is complex. Zowel in het coalitieakkoord 2019-2022,
het lokaal plan jeugd, het Wmo-beleidsplan als het investeringsplan sociaal domein benoemen we
de 'overgang 18-/18 + ' als een prioriteit.
Ook de gemeenteraad heeft nadrukkelijk aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Zo ontving de
raad in februari 2017 al een raadsinforrnatiebrief naar aanleiding van de motie 'Van 18- naar 18+
maar niet tussen wal en schip'. In deze motie spreekt de raad haar zorg uit over de continuïteit van
hulp en zorg aan jongeren die 18 jaar worden. In de raadsinforrnatiebrief werden de resultaten van
een korte evaluatie gepresenteerd, samen met maatregelen om geconstateerde knelpunten op te
lossen. In de brief is toegezegd dat de overgang op een later moment opnieuw geëvalueerd zou
worden. In januari heeft wethouder Heijkoop de raad toegezegd nog voor het zomerreces van
2020 met een plan van aanpak te komen om het probleem structureel aan te pakken.
Wat is de te delen informatie?

In de periode mei 2019 t/m januari 2020 hebben we een evaluatie laten uitvoeren door
Tienorganisatieadvies. Het doel van de evaluatie was inzicht te krijgen in: het huidige verloop van
de overgang van de Jeugdwet naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), succesfactoren
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en knelpunten in de overgang, en mogelijkheden om de succesfactoren te versterken en
knelpunten op te lossen. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie hebben we een plan van
aanpak opgesteld waarin we het volgende (maatschappelijke) doel nastreven: "Een jongere (en
zijn/haar sociaal netwerk) ervaart weinig tot geen hinder van de overgang van de Jeugdwet naar

de Wmo wanneer hij/zij 18 jaar wordt." Ofwel: minder jongeren die na hun 18e jaar 'uitvallen' uit
zorg.
In het plan van aanpak beschrijven we allereerst het centrale probleem en de bijbehorende
knelpunten in de overgang. De drie centrale knelpunten zijn:
1. beleidsmatige, organisatorische en financiële verkokering van regie en ondersteuning bij de
overgang;
2. onvoldoende oog voor de impact van de overgang op het sociaal netwerk;
3. tekort aan aanbod van passende woonruimte en woonvormen.
Om deze knelpunten aan te pakken werken we in het plan van aanpak twee centrale
oplossingsrichtingen uit:

1. een doorgaande ondersteuningslijn;
2. passende huisvesting.
Ten slotte presenteren we in het plan concrete resultaten die we met het plan van aanpak
nastreven.
Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?

We gaan aan de slag met twee oplossingsrichtingen, die we in het plan van aanpak verder hebben
uitgewerkt in verschillende actielijnen. Per lijn staat in het plan beschreven welke acties precies
zullen worden uitgevoerd, in welke volgorde, in welk tijdsbestek en met welke partners.
Welke kosten zijn verbonden aan het proces?

Op dit moment hebben we nog geen inzicht in kosten die de uitvoering van het plan van aanpak
met zich meebrengt. Het uitgangspunt is dat eventuele kosten betaald worden vanuit de Jeugdwet,
Wmo of een combinatie van beide. Indien dit niet mogelijk (bijvoorbeeld de financiering van pilots),
dan zullen de kosten betaald worden vanuit het investeringsbudget Sociaal Domein.
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

Investeringsplan Sociaal Domein (RIS-dossier: 2346922)
Meerjarenbeleidsplan Wmo 2020-2023 (RIS-dossier: 2510739)
lokaal plan Jeugd 2019-2022 (RIS-dossier: 2296204)
Het college van Burgemeester en Wethouders
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