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Beste leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
In de commissie Mens S Maatschappij van 31 oktober 2017 is toegezegd u per brief een overzicht te sturen van de
regelingen op het gebied van 18-/18+. Naar aanleiding hiervan informeren wij u graag als volgt.
Het vraagstuk 18-/18+ speelt niet alleen in de overgang van Jeugd naar Wmo maar heeft ook een directe relatie met
onderwijs en Werk en inkomen. Omdat dit vraagstuk bij alle gemeenten speelt, heeft een werkgroep voor de regio
West-Brabant West de knelpunten in kaart gebracht, oplossingsrichtingen geformuleerd en recent in een regionale
ambtelijke notitie aanbevelingen gedaan om lokaal verder uit te werken. Hierbij is gebruik gemaakt van signalen van
onze uitvoeringsorganisaties Wmo en Jeugd, Werkplein/ISD, leerplicht en landelijk via de VNG. Als doelgroep is
geformuleerd kwetsbare jongeren die ondersteuning nodig hebben bij de overgang van jeugd naar volwassenheid. Het
gaat hier om jongeren van 16 tot 27 jaar. Ze zijn kwetsbaar doordat ze op een of meerdere leefdomeinen problemen
hebben.
Belangrijke uitgangspunten zijn:
De jongere met zijn vraag staat centraal (niet welke wet leidend is, niet de leeftijd, niet de financiering);
De jongere wordt begeleid totdat zijn of haar basis op orde is;
Werkprocessen verlopen vloeiend en zijn op elkaar afgestemd.
Uit de notitie blijkt dat niet de aansluiting van zorg (Jeugd-Wmo) maar het uit beeld raken van deze jongeren door de
verantwoordelijkheden vanuit verschillende wetten het knelpunt is. Dit vraagt om integrale samenwerking tussen
Jeugd, Wmo, RBL, ISD en onderwijs. Zowel op beleids- als uitvoeringsniveau.
Wat is er al ondernomen?
Het is inmiddels mogelijk om het jeugdzorgtraject van een jongere te verlengen wanneer de jongere 18 jaar is
als duidelijk is dat deze specifieke zorg voortgezet moet worden;
Een warme overdracht door de jeugdprofessional naar de Wmo;
Afspraken met Jeugdbescherming om bij 17-jarigen de gemeenten te betrekken bij een gezinsplan wat na het
18de jaar moet doorlopen.

Vanuit de verschillende beleidsterreinen wordt er dus gewerkt aan het verminderen van problemen bij de overgang van
18- naar 18+. Wat nu nog ontbreekt is dat de verschillende terreinen gezamenlijk de situatie van de jongeren
bespreken en daarop een plan maken. Dit moet voorkomen dat deze jongeren uit beeld raken. Hieraan wordt gewerkt
met de opzet van de integrale toegang waardoor jongeren één plek hebben waar ze terecht kunnen met hun vragen.
Hierdoor weten collega's elkaar ook goed te vinden en weten ze wat ze voor elkaar kunnen betekenen in relatie tot een
jongere. Er ontstaat daarmee ook een gezamenlijke werkwijze binnen het sociaal domein. Aan de hand van de
aandachtspunten uit de regionale notitie wordt er lokaal dus verder gewerkt aan concrete actieplannen.
Wij vertrouwen erop u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
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