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Betreft: Algemeen Overleg Decentralisatie Jeugdhulp 10 september 2015

Geachte leden van de Tweede Kamer,
Op 10 september a.s. debatteert u met de staatssecretaris van VWS over de decentralisatie van de
jeugdhulp naar de gemeenten. De Coalitie ‘Van de Straat’1, bestaande uit Stichting Zwerfjongeren
Nederland (SZN), de Federatie Opvang (FO) en stichting Kamers met Kansen (KmK) wil ter
voorbereiding van dit debat het volgende onder uw aandacht brengen.
Aansluiting van 18- naar 18+ ontbreekt nog steeds
Jongeren die jeugdhulp hebben gehad en 18 jaar worden, hebben in een aantal gevallen ook daarna
nog hulp nodig. In verschillende wetten (Wmo, Zvw) is de aansluiting tussen jeugdhulp voor de 18e
verjaardag en daarna geregeld. In de praktijk zien we dat gemeenten in overgrote meerderheid nog
geen beleid hebben ontwikkeld op dit vraagstuk. Daardoor raken nog steeds jongeren die 18
geworden zijn na verloop van tijd dakloos, onverzekerd en lopen ze risico voor hun veiligheid.
Het ministerie van VWS steunt binnen het programma Van de Straat het praktijkexperiment 18-/18+
waarin alle relevante partijen aansluiten om een doorgaande zorglijn te ontwikkelen. Wij hopen de
oplossingen en werkpraktijk uit Leeuwarden en Rotterdam hiervan nog dit jaar landelijk te kunnen
delen.
Vanwege de omvang en complexiteit van alle nieuwe taken van gemeenten, komt in andere delen
van Nederland de aansluiting tussen hulp voor 18- en 18+ maar moeizaam op gang of is er vrijwel
geen activiteit op dit punt waarneembaar. De inkoopgesprekken voor jeugdhulp en maatschappelijke
ondersteuning 2016 zijn van start gegaan. Wij zouden graag zien dat gemeenten voor 2016 stappen
zetten om een betere aansluiting 18-18+ te realiseren. Dat zou kunnen door in het inkoopbeleid 2016
de verplichting op te nemen dat gemeenten en zorgaanbieders ervoor zorgen dat jongeren al voor de
18e verjaardag in gesprek gaan met het Wmo loket om hulp ook na de18e verjaardag te garanderen.
Wilt u de staatssecretaris vragen in zijn communicatie aan gemeenten deze oproep mee te geven en
wilt u hem ook vragen om te monitoren of en in hoeverre de (centrum)gemeenten beleid voor de
aansluiting 18-18+ hebben ontwikkeld?
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Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met Hella Masuger van SZN
(h.masuger@zwerfjongeren.nl of 06-44490221) of Rina Beers van de FO (r.beers@opvang.nl of 0613846484).
Hoogachtend
Namens de coalitie ‘Van de Straat’,

Hella Masuger
Directeur SZN

Jan Laurier
Voorzitter Federatie Opvang
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