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Reactie college op advies Participatieraad 'op weg naar zelfstandigheid'

Geachte leden van de Participatieraad,
Dank voor uw uitgebreide advies op het actieplan ’18-/18+, op weg naar
volwassenheid’. Allereerst wil het college haar excuses aanbieden voor de late
reactie van het college. Zoals u weet is het actieplan op 11 april door het college
vastgesteld en vervolgens positief ontvangen in de commissie Samenleving.
Gelukkig heeft de commissie Samenleving daarbij ook uw advies kunnen
betrekken.
Dat neemt niet weg dat het college met deze brief ook nog ingaat op de adviezen
die u heeft geformuleerd. Het college doet dit aan de hand van de opbouw van uw
advies.
1. Algemeen
U merkt op dat in het actieplan de systeemwereld centraal blijft staan. Wat het
college betreft is dit niet het geval, er is echter in de opbouw van het actieplan
gekozen voor een vorm waarbij de knelpunten vanuit wet- en regelgeving als eerste
zijn benoemd.
U adviseert om te kiezen voor een grotere leeftijdsrange, namelijk van 16 tot 27
jaar. Deze keuze hebben we voor de uitvoering van het actieplan in 2017 niet
gemaakt. Daar komt bij dat de verschillende domeinen soms met verschillende
wettelijke leeftijdsgrenzen werken; zo is de verlengde Jeugdwet alleen mogelijk tot
23 jaar.
Dat neemt echter niet weg dat het college voor het vervolg in de komende jaren wel
kiest voor een ruimere leeftijdsrange, in overeenstemming met uw advies.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden
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2. Het actieplan
U ziet een verlies van informatie: de analyse lijkt niet geheel vertaald naar het
actieplan. Ook hier is sprake van een vorm om de grote hoeveelheid informatie uit
de analyse toch zo overzichtelijk mogelijk te vertalen naar het actieprogramma. Dat
neemt niet weg dat de analyse in zijn geheel deel uitmaakt van de uitvoering van het
actieplan.
3.

Leefdomein zorg

Knelpunt: doorstroom
U adviseert om de meldingsleeftijd voor jeugdige cliënten te verlagen van 17,5 naar
16 jaar. Dat sluit aan bij het actieplan. Uitgangspunt is dat zorgaanbieders vanaf 16
jaar aanvangen met een toekomstgericht plan dat zij vervolgens uiterlijk op 17,5
jarige leeftijd hebben afgerond. Een aantal zorgaanbieders heeft ons geholpen bij
het ontwikkelen van dit toekomstplan, zodat dit per 2018 kan ingaan.
Knelpunt: zorgmijdend gedrag jongeren
Het college is het eens met de suggesties die u doet op het gebied van
betrokkenheid van ouders, communicatie én het opheffen van de eigen bijdrage. Het
college heeft deze inmiddels overgenomen. Dat geldt nog niet voor de inzet van de
oliemannetjes, het college wil eerst zelf meer ervaring opdoen met deze inzet.
Knelpunt: geen integrale aanpak
Het college zal u op de hoogte houden van de voortgang van het realiseren van een
integrale aanpak: een domeinbrede aanpak waarbij deelbelangen of
deelverantwoordelijkheden ondergeschikt worden gemaakt aan deze aanpak voor
een beter resultaat voor de jongere.
4.

Leefdomein wonen

U ondersteunt het instellen van een specifieke toeslag voor jongeren om uitstroom
uit intramurale voorzieningen te versnellen. Hierbij vraagt u specifieke aandacht
voor de positie van tienermoeders.
Inmiddels is duidelijk dat een aparte specifieke toeslag voor jongeren niet nodig is,
de bestaande woonkostentoeslag kan voor dit doel worden ingezet.
In de analyse staat beschreven dat er onvoldoende aanbod is voor tiener
moeders; een veilige omgeving voor moeder en kind, ook in geval van hoge
urgentie, lijkt te weinig voor handen. Het gaat echter om kleine aantallen.
De krapte op de woningmarkt zorgt er onder andere voor dat uitstroom uit
residentiële zorgplekken lastig is. Dit knelpunt is niet uniek voor tienermoeders,
maar doet zich zoals bekend ook voor bij beschermd wonen en maatschappelijke
opvang. Om die reden heeft het college bij de kademota 2017 middelen vrijgemaakt
en start per 2018 een taskforce voor de huisvesting van kwetsbare groepen.
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5. Leefdomein inkomen en financiën
Binnen dit domein zijn drie projecten gestart bij de gemeentelijke afdeling
Schulddienstverlening. U vraagt naar de looptijd van de projecten en wilt
geïnformeerd worden over de resultaten.
De looptijd van deze projecten verschilt.
• Het onderzoek naar jongeren en schulden is inmiddels afgerond, en heeft u ook
ontvangen.
• De pilot ‘jongeren en schulden’ loopt tot eind 2017.
• De impact challenge ‘jongeren met schulden’ dat wordt uitgevoerd door de
Social Impact Factory en kent een langere looptijd en is minder concreet omdat
deze afhankelijk is van de inbreng van partners en het resultaat van de impact
challenge.
Vanzelfsprekend houdt het college u op de hoogte van de voortgang en de
resultaten.
6.

Wat zeggen jongeren (en hun ouders) zelf?

Jongeren geven vooral aan dat ze behoefte hebben aan meer (duidelijke) informatie.
Daarnaast hebben ze in sommige gevallen behoefte hebben aan een ‘maatje’ die hen
begrijpt. Met beide punten is het college aan de slag gegaan.
De overige punten die door jongeren worden gemeld hebben overlap met wat in
bovenstaande leefdomeinen al naar voren is gekomen en zit dan ook verweven in de
rest van het actieplan.
Tot slot
De gemeente Haarlem werkt samen met het Nederlands Jeugdinstituut en
organisaties binnen het jeugddomein aan een transformatieopgave voor de komende
jaren, die start in de nieuwe contractperiode per 2018. Deze opgave maakt
onderdeel uit van het brede transformatieprogramma sociaal domein, de aanpak van
16 tot 27 jaar ‘op weg naar volwassenheid’ is ook voor de komende jaren hierin als
thema vastgesteld.
Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

