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Voorqesteld besluit

akkoord te gaan met het bij de stukken gevoegde plan van aanpak 'Overgang Jeugdwet-Wmo'.
Raadsvoorstel
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 het doel?

Met de uitvoering van het plan van aanpak wordt het volgende (maatschappelijke) doel
nagestreefd: "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.
Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?

Tijdens de commissiebehandeling van het meerjarenbeleidsplan Wmo op 15 januari jl. heeft
wethouder Heijkoop de toezegging gedaan om nog voor het zomerreces van 2020 met een plan
van aanpak te komen.
Wat zijn kanttekeningen en/of risico's bij dit voorstel?

Om de resultaten te behalen zijn we afhankelijk van partners en (regionale)
uitvoeringsorganisaties. Die samenwerking is essentieel om de uitvoering van het plan van aanpak
te laten slagen.
Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?

In de periode mei 2019 t/m januari 2020 hebben we een evaluatie laten uitvoeren door Tien
organisatieadvies naar de overgang 'Jeugdwet-Wmo'. In deze evaluatie zijn verschillende
maatschappelijke (zorg)partners geïnterviewd (zie de bij de stukken gevoegde evaluatie). De
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resultaten van de evaluatie zijn tussentijds getoetst op juistheid en volledigheid in een sessie met
ouders en jongeren. Ook heeft Tien organisatieadvies haar advies getoetst op verwachte
effectiviteit en uitvoerbaarheid. Zowel bij jongeren en hun ouders, als bij de geïnterviewde
professionals.
De totale evaluatie is begeleid door een begeleidingscommissie met afgevaardigden van de
gemeente Dordrecht, de Sociale Dienst Drechtsteden en de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ.
Deze twee partners hebben ook een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van het plan
van aanpak 'Overgang Jeugdwet-Wmo’, waarbij steeds is getoetst op verwachte effectiviteit en
uitvoerbaarheid. Ten slotte hebben we het plan van aanpak besproken met de Adviesraad Wmo en
Jeugd, het Jeugd Ervaringen Team (JET) en het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid.
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)
Hoe wordt dit betaald?

De uitvoering van het plan van aanpak 'Overgang Jeugdwet-Wmo' wordt bekostigd uit het
investeringsbudget Sociaal Domein (onderdeel van het begrotingsprogramma Sociaal en Zorgzaam
Dordrecht). De begrote kosten bedragen € 200.000,- (indicatief). Het betreft incidentele kosten.
Daarnaast is er voor de uitvoering van het plan van aanpak ureninzet nodig van professionals
werkzaam bij door ons gefinancieerde (uitvoerings)partners.
Met het plan van aanpak streven we structurele veranderingen na, zowel in werkwijze als aanbod.
Uit de uitvoering van het plan van aanpak volgt mogelijk nieuwe aanbod aan begeleidings- en
woonvormen, met bijbehorende structurele kosten. Het uitgangspunt hierbij is dat deze structurele
kosten bekostigd worden uit de reguliere middelen van het begrotingsprogramma Sociaal en
Zorgzaam Dordrecht voor jeugd(hulp), Wmo, of een combinatie van beide. En dat het niet leidt tot
extra kosten, maar een verschuiving in kosten binnen het begrotingsprogramma Sociaal en
Zorgzaam Dordrecht (door meer passend aanbod aan jongeren te bieden). Op deze manier zorgen
we er bovendien voor dat hetgeen ontwikkeld wordt (zoals het toekomstplan en nieuwe
begeleidings- en woonvormen) in de lijn geborgd wordt.
Wat is het vervolg op het raadsbesluit?

We gaan aan de slag met de 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.
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