
 

   

 

Artikel 40-vragen verlengde  jeugdhulp en dakloosheid  

Datum: 13 maart 2023 

Geachte college, 

 
Naar aanleiding van de Startnotitie ‘Vastellen Integraal Beleidsplan en Verordening Sociaal Domein’ 
heeft onze fractie over twee aspecten vragen. 
 
Verlengde Jeugdhulp 
 
Op dinsdag 07 maart 2022 heeft er een beeldvormende commissiebespreking plaatsgevonden. Tijdens 
deze sessie hebben verschillende organisaties die zich bezig houden met het sociaal domein, zoals het 
sociaal wijkteam, uitleg gegeven over hun werkzaamheden. Aan een medewerkster van het sociaal 
wijkteam die zich bezig hield met het jeugddomein, werden diverse vragen gesteld die o.a. betrekking 
had op het 18-/18+-  problematiek en verlengde jeugdhulp. 
 
Een van de vragen betrof waarom niet vaker verlengde jeugdhulp werd toegekend aan jeugdigen als daar 
wel voldoende aanleiding voor zou zijn. 
 
Antwoord wijkteammedewerkster: “We hebben de opdracht gekregen om minder verlengde jeugdhulp 
aan te bieden. Vorig jaar hadden we b.v. een overleg en wilden verlengde jeugdhulp aanbieden aan een 
jongere waarvan is gezegd dat dat niet de bedoeling was, omdat ze naar minder verlengingen wilden. Dat 
werd vanuit de stichting gezegd, maar ga ervan uit dat dat van hoger hand wordt opgelegd, dus de 
gemeente”.   
  
Dit brengt ons tot het stellen van de volgende vragen:  
1. Wat zijn de criteria om in aanmerking te kunnen komen voor verlengde jeugdhulp? zijn hierin de 
afgelopen jaren wijzigingen aangebracht? Zo ja, welke en waarom? 
 
2 Kunt u aangeven aan hoeveel jeugdigen binnen onze regio verlengde jeugdhulp is toegekend? Graag 
cijfers van de afgelopen 4 jaar. (Hoe verhoudt zich dit tot het landelijk Gemiddelde?)  
 
3. Klopt het dat de medewerkers van de wijkteams in Dordrecht de opdracht hebben om minder 
verlengde jeugdhulp aan te bieden? Zo ja, door wie is deze opdracht gegeven en waarom? Hoe verhoudt 
zich dit tot de Jeugdwet die bepaalt dat een jeugdige recht heeft op verlengde jeugdhulp als wordt 
vastgesteld dat voortzetting van de jeugdhulp noodzakelijk is? Graag gemotiveerd antwoord.  
 
4. Uit eerdere berichtgeving (raadsinformatiebrief) vanuit het college is gebleken dat de overgang van 
ondersteuning vanuit de jeugdwet naar die van WMO voor jeugdigen met complexe problematiek vaak 
moeizaam verloopt. Daarentegen zouden bij jongeren die zorg en ondersteuning vanuit de Wet 
langdurige zorg (Wlz) of de verlengde jeugdzorg (tot 23 jaar) kregen, minder problemen spelen. -    
Herkent u dit beeld? Zo ja, hoe kan dit worden verklaard? Welke rol spelen de criteria (vraag 1) en/of de 
(gewijzigde opdracht aan de wijkteams (vraag 3) daarbij? Graag gemotiveerd antwoord.  
 
 
Dakloosheid 
 
5. Heeft u kennisgenomen van het artikel Honderden jongeren in jeugdzorg dakloos na 18de verjaardag: 
‘Voelde alsof ik gestraft werd’? Zie 
 
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj0s6_Rr8_9AhUA_rsI
HQpmCc4QFnoECBIQAw&url=https%3A%2F verjaardag %2Fwww.ad.nl%2Fbinnenland%2Fhonderden-
jongeren-in-jeugdzorg-dakloos-na-18de- -voelde-alsof-ik-gestraft-
werd~a43b08057%2F&usg=AOvVaw0Mq9Uoz03i31VJ5SuFYvGu 
 
6. Uit onderzoek blijkt dat 65 % van de jongeren die op leef-, crisis- en behandelgroepen wonen, moeten 
verhuizen als ze volwassen worden.  Het gedwongen verhuizen zou voor grote onzekerheid en in 
sommige gevallen voor dakloosheid zorgen  Bijna een kwart van de jongeren zou een maand voor de 
achttiende verjaardag nog niet weten waar ze kunnen wonen.  

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj0s6_Rr8_9AhUA_rsIHQpmCc4QFnoECBIQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Fbinnenland%2Fhonderden-jongeren-in-jeugdzorg-dakloos-na-18de-verjaardag-voelde-alsof-ik-gestraft-werd~a43b08057%2F&usg=AOvVaw0Mq9Uoz03i31VJ5SuFYvGu
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj0s6_Rr8_9AhUA_rsIHQpmCc4QFnoECBIQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Fbinnenland%2Fhonderden-jongeren-in-jeugdzorg-dakloos-na-18de-verjaardag-voelde-alsof-ik-gestraft-werd~a43b08057%2F&usg=AOvVaw0Mq9Uoz03i31VJ5SuFYvGu
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj0s6_Rr8_9AhUA_rsIHQpmCc4QFnoECBIQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Fbinnenland%2Fhonderden-jongeren-in-jeugdzorg-dakloos-na-18de-verjaardag-voelde-alsof-ik-gestraft-werd~a43b08057%2F&usg=AOvVaw0Mq9Uoz03i31VJ5SuFYvGu
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj0s6_Rr8_9AhUA_rsIHQpmCc4QFnoECBIQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Fbinnenland%2Fhonderden-jongeren-in-jeugdzorg-dakloos-na-18de-verjaardag-voelde-alsof-ik-gestraft-werd~a43b08057%2F&usg=AOvVaw0Mq9Uoz03i31VJ5SuFYvGu


Kan het college aangeven welke interventies de gemeente Dordrecht pleegt t.b.v. jeugdigen die na hun 
18e jaar moeten verhuizen vanuit leef-, crisis- en behandelgroepen?  
 
7. Zijn er de afgelopen 4 jaar binnen onze stad voorbeelden bekend van jeugdigen die na hun 
verhuizing vanuit een leef-, crisis- en behandelgroepen dakloos zijn geworden? Zo ja, om hoeveel 
jongeren gaat het? Hoe komt het dat deze jongeren dakloos zijn geworden? Graag gemotiveerd 
antwoord.  
 
8. Wat wordt er aan preventie gedaan om dakloosheid te voorkomen?  
 
9. Welke maatregelen neemt of overweegt het college bij dakloosheid van deze categorie jongeren?  
 
  
Necdet Burakcin 

Fractie GroenLinks Dordrecht 

 


