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Kernboodschap  In de praktijk zorgt de formele splitsing tussen de Jeugdwet en Wmo voor nieuwe 

schotten en een gebrek aan zorgcontinuïteit voor jongeren die 18 jaar worden. Met 

dit collegebesluit wordt een actieplan vastgesteld, inclusief maatregelen op alle 

leefdomeinen, die zorgen voor een continue ondersteuning aan jongeren waar 

nodig. Daarmee wordt ingezet op passend en bereikbaar aanbod voor alle jongeren 

tussen 16 en 23 jaar.  

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 
 

Het college stuurt dit voorstel ter bespreking naar de commissie Samenleving.  

 

Naar aanleiding van eerdere besprekingen in de commissie wil het college de 

commissie Samenleving actief informeren over het verbeteren van toegang tot zorg 

en zorgcontinuïteit voor jongeren tussen 16 en 23 jaar. Daarnaast geeft het college 

hiermee inzicht in de bereikbaarheid van voorzieningen voor jongeren.  

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Niet van toepassing. 

Besluit College  

d.d. 11 april 2017 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders besluit 

1. Het actieplan vast te stellen inclusief de hierin genoemde maatregelen, 

waaronder:  

a. Een projectleider 18-/18+ aan te stellen met als opdracht het 

actieplan te implementeren. De kosten hiervoor bedragen €50.000,-. 

b. In 2017 een overgangsbudget van €100.000,- beschikbaar te stellen 

om maatwerkoplossingen voor jongeren tussen 16 en 23 jaar 

mogelijk te maken.  

 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding 

Met de decentralisaties van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en 

de Participatiewet zijn per 1 januari 2015 nieuwe taken naar de gemeente gekomen op het 

gebied van jeugdhulp, jeugdzorg, begeleiding, beschermd wonen en re-integratie. In de 

praktijk zorgt de formele splitsing tussen Jeugdwet en Wmo, waarbij de 18-jarige leeftijd een 

harde grens vormt, voor nieuwe scheidslijnen en schotten die de ondersteuning aan kwetsbare 

jongeren onderbreekt. De gewenste samenhang in wetten in het sociaal domein blijken in de 

praktijk niet vanzelfsprekend waardoor jongeren op de dag dat ze 18 jaar worden tegen 

knelpunten aanlopen. 

De gemeente heeft het initiatief genomen om een analyse te maken van de knelpunten 

‘rondom 18’. Onderzocht is welke knelpunten jongeren, ouders, zorgaanbieders en ambtelijke 

afdelingen ondervinden in de begeleiding en ondersteuning van jongeren die richting 

zelfstandigheid gaan. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden op alle leefdomeinen; zorg, leren 

en werken, wonen, inkomen en veiligheid.  

In dit rapport ‘Op weg naar volwassenheid’, zijn de uitkomsten van het onderzoek te 

lezen, en wordt inzicht gegeven in de knelpunten die zich in de praktijk voordoen. Deze 

analyse is als bijlage toegevoegd. De analyse is vervolgens uitgewerkt in een concreet 

actieplan richting een sluitende keten van ondersteuning voor jongeren waarbij de overgang 

naar volwassenheid geen belemmering opwerpt maar een vloeiende overgang is.   

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit:  

1. Het actieplan vast te stellen inclusief de hierin genoemde maatregelen, waaronder:  

a. Een projectleider 18-/18+ aan te stellen met als opdracht het actieplan te 

implementeren. De kosten hiervoor bedragen €50.000,-. 

b. In 2017 een overgangsbudget van €100.000,- beschikbaar te stellen om 

maatwerkoplossingen voor jongeren tussen 16 en 23 jaar mogelijk te maken.  

 

3. Beoogd resultaat 

Met dit voorstel wordt ingezet op het verbeteren van doorlopende ondersteuning aan jongeren 

als daar behoefte aan is, ook als een jongere 18 jaar wordt. Jongeren worden op een passende 

manier, en zonder onderbreking, begeleid naar zelfstandigheid. Dat betekent dat wordt 

ingezet op bereikbare voorzieningen voor alle jongeren die hier behoefte aan hebben.  

 

4. Argumenten 

Het actieplan past in het transformatieprogramma sociaal domein  

Het besluit past binnen het transformatieprogramma van het sociaal domein, en de wens tot 

meer samenhang en integraliteit. De samenhang tussen de beleidskaders van Jeugd, Wmo en 

Participatie wordt met dit besluit versterkt. Daarnaast pas het besluit binnen het beleidskader 

van opvang, wonen en herstel en de hierin opgenomen ambitie om meer in te zetten op 

preventie en een meer soepele overgang van Jeugdwet naar Wmo voor jongeren die 18 jaar 

worden.  

 

Het actieplan verbetert de zorgcontinuïteit en het perspectief van jongeren op weg naar 

volwassenheid  

In het actieplan staat een groot aantal concrete maatregelen die het perspectief van jongeren 

bevordert en zorgcontinuïteit verbetert ook als een jongere 18 jaar wordt. Een korte 

toelichting op een aantal maatregelen; het verplicht stellen van een domeinoverstijgend 
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toekomstplan voor jongeren, waarbij het CJG de regie voert. Meldingsplicht voor alle 

jeugdzorgaanbieders om jongeren uiterlijk op 17,5-jarige leeftijd aan te melden bij het CJG 

om zorgcontinuïteit te verbeteren. Een bindende adviesrol voor het CJG voor de toekenning 

van zorg aan jongeren bij een doorstroom naar Wmo-voorzieningen. Ook wordt actief ingezet 

op het informeren van jongeren en hun ouders over de veranderingen en mogelijkheden die er 

ontstaan als jongeren 18 jaar worden.   

 

Het actieplan stimuleert domeinoverstijgende samenwerking  

Door de gefragmenteerde inkoop in 2014 wordt continuïteit van zorg onvoldoende 

gefaciliteerd. De samenwerking tussen en met alle domeinen moet voorop staan, waarbij 

schotten worden weggenomen waar mogelijk en nodig. We stellen een projectleider aan die 

een domeinoverstijgende ambtelijke werkgroep zal starten, zodat meer integraal wordt samen 

gewerkt in het belang van de jongeren. We laten leeftijdsgrenzen en daaraan gekoppelde 

systemen en schotten los bij de inkoop van zorg vanaf 2018, en ontschotten de financiën door 

al in 2017 een gedeeld budget vrij te maken voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Het actieplan laat zien dat er op alle leefdomeinen inzet nodig is, waarbij veel professionals 

betrokken zijn, zowel binnen de gemeente als met partners in de stad. Het risico is dat er op 

cliëntniveau maatwerkoplossingen worden gevonden, zonder dat dit leidt tot structurele 

aanpassingen of maatregelen. Om die reden stelt het college voor om in 2017 hiertoe tijdelijk 

een ‘dedicated’ projectleider aan te stellen.  

 

6. Uitvoering 

Door middel van het actieplan ‘op weg naar volwassenheid’, te vinden in de bijlage, wordt 

richting gegeven aan de uitvoering en oplossing van de knelpunten die via de analyse naar 

voren zijn gekomen. In het actieplan zijn knelpunten onderverdeeld op leefdomeinen, met 

daarbij gerichte oplossingen. Bij de uitvoering van het actieplan zal de projectleider een 

communicatieplan opstellen, waarbij aangesloten wordt bij de communicatiestrategie voor 

het sociaal domein.   

 

7. Bijlagen 

a. Analyse ‘op weg naar volwassenheid’ 

b. Actieplan ‘op weg naar volwassenheid’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


