
Aan het College 

Cc Raad 

  

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van D66 inzake de hulp aan jongeren van 18-23 jaar. 

Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 22 januari 2017. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Onno Vliegenthart | adjunct-griffier / raadsadviseur | Gemeente Woerden  

Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 

T 0348 - 428 619 |M 06 - 52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl  

W gemeenteraad.woerden.nl 

From: Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent: vrijdag 23 december 2016 13:47:51
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: Schriftelijke vragen art. 40 - hulp aan jongeren 18-23 jaar (D66)
Attachments: art. 40 vragen - hulp aan jongeren 18-23 jaar (d66).pdf 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Woerden, 23 december 2016 
 
Betreft: hulp aan jongeren 18-23 jaar 
 
Geacht college, 
 
Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 via de Jeugdwet verantwoordelijk voor de zorg en 
ondersteuning aan jongeren tot achttien jaar. Voor jongeren vanaf achttien jaar en volwassenen 
gebeurt dit via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De fractie van D66 vindt dat de 
overgang van zorg ná het achttiende jaar zo goed mogelijk moet verlopen. Een onderdeel daarvan 
is pleegzorg; de zogeheten verlengde pleegzorg. In breder perspectief is de overgang van hulp 
van Jeugdwet naar de WMO en andere wetten een vraagstuk waar nog veel gemeenten mee 
worstelen. 
 
De beantwoording op 1 maart 2016 van vragen van Progressief Woerden over pleegzorg geeft ons 
niet voldoende duidelijkheid over wat de gemeente Woerden precies doet om de jongeren en 
ouders die het betreft, te betrekken bij verlengde pleegzorg.  
 
Deze week lazen wij op de site van de VNG dat steeds meer gemeenten in gesprek gaan en 
samen met jongeren een doorlopende zorglijn naar de toekomst maken. Zij maken samen met de 
jongere en pleegouder een ‘toekomstplan'.  
 
De fractie van D66 wil weten of onze gemeente ook werkt met ‘toekomstplannen’ bij verlengde 
pleegzorg. In het algemeen willen wij weten of de overgang van zorg voor jongeren tussen achttien 
en drieëntwintig jaar wel goed is geregeld. 
 
Wij hebben daarom de volgende vragen aan het College: 
 

1. Heeft het College kennis genomen van de informatie van de informatie van de VNG over 
verlengde pleegzorg? 

 
2. Maakt onze gemeente in het geval van verlengde pleegzorg een toekomstplan samen met 

de jongeren en pleegouder die het betreft? Zo nee, waarom niet en hoe organiseert de 
gemeente dán verlengde pleegzorg? 

 
3. Wat doet het college precies om de overgang van zorg van de Jeugdwet naar andere 

wetten goed te organiseren? Dus: hoe borgt de gemeente de zorgcontinuïteit bij het 
bereiken van meerderjarigheid en zorgt zij ervoor dat die zorg samen met de meerderjarige 
jongeren wordt georganiseerd?   

 
Namens de fractie van D66 
 
Ruud Niewold, Raadslid 
 
 
 
Bronnen: 

- https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/verlengde-pleegzorg-voortgezette-jeugdhulp-18# 
- Raadsinformatiebrief 16R.00082 
- Raadsvoorstel 14R.00386 Integraal beleidsplan sociaal domein 2015-2016 

https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/verlengde-pleegzorg-voortgezette-jeugdhulp-18
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16r-00082-rib-beantw-artikel-40-vragen-progressief-woerden-inz-pleegzorg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/10-november/20:00/Raadsvoorstel-14R-00386-inzake-Integraal-Beleidsplan-Sociaal-Domein--inclusief-verordeningen/a-14r-00386-rv-integraal-beleidsplan-sociaal-domein-2015-2016-merged-1.pdf
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