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Motie OP EIGEN BENEN MET 18 JAAR

De Raad van de gemeente Roermond in vergadering biieen op donderdag13 juli2017

Inleiding
Van jeugd naar volwassenheid
f ongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet in staat zijn om zelfstandig en met steun van hun eigen
netwerk volwassen te worden, hebben speciale aandacht nodig.
Met 1B jaar verandert de omgeving van deze jongere: de betrokkenheid van voogden en instanties
vanuit de jeugdhulp eindigt bij volwassenheid. De jongere belandt van de 'beschermende' omgeving
van school en de instanties van de Jeugdwet nu in de vraaggerichte Wmo en de meer eisen stellende
Participatiewet. De Wmo heeft minder mogelijkheden in vergelijking met de feugdwet. Ookverlenen
de sociale diensten vanuit de Wmo nauwelijks hulp aan de jongere voordat deze meerderjarig is.

f ongeren vallen vaak tussen wal en schip.x

Constaterende dat:
o f ongeren met 1B wettelijk geacht worden volwassen te zijn,
e Voorveel jongeren datnogniethet geval is,
o Zeker jongeren die in een kwetsbare (thuis)situatie verkeren hierdoor grote risico's lopen,
o Tot deze risicogroep o.a. kunnen behoren: onzichtbarejongeren, probleemjongeren, dak- en

thuisloze jongeren, zwerflongeren, pleegkinderen, voortijdige schoolverlaters, thuiszitters,
vluchtelingen en asielzoekers of jongeren met een lichte verstandelijke beperking,

o Het risico groot is dat zij uit het zicht verdwijnen om vervolgens jaren later bij het
gemeentelijk loket aan te kloppen met allerlei problemen,

o Om deze categorie jongeren te ondersteunen richting participatie en zelfredzaamheid een
integrale en preventieve aanpak nodig is van de gemeente en partners op de leefgebieden
onderwij s, werk, inkom en, zotg, veiligheid en wonen.

Roept het College op
o Deze kwetsbare groep jongeren (76 t /m 27 jaar) in de gemeente Roermond in kaart te

brengen en de situatie te analyseren,
. Vervolgens een plan van aanpak op te stellen met de nadruk op integrale samenwerking,
¡ Dit ruimschoots voor de kadernota20L9 aan de raad voor te leggen met mogelijke financiele

consequenties.

Aldus besloten in de vergadering van de Raad op 13 juli 2017

De griffier, De voorzitter

Ingediend door: Chrit Achten en Wilbert Dekker (D66), Selami Coskun (DENK), Marij Cox (CDA),
Richard Heijmann (PvdA). Lieke van Hal (LVR).
*VN G: Van Jeugd naar Volwassenheid opríI 2017
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Motie op eigen benen met 18 jaar (D66, DE
Advies college: overnemen.
Besluit raad: unaniem aangenomen,29 stemmen voor

NK, CDA, PvdA, LVR)


