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Motie Inpassen ambulante hulp thuisloze jongeren in jeugdketen

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 17 december 2007, ter bespreking van
het Uitvoeringsprogramma van het College van Gedeputeerde Staten

Gonstrterende dat
o de prcvincie een wettelijke provinciale regierol heeft en daarom - ín samenspraak met de

ketenpartners - zorg dient te dragen voor een sluitende jeugdketen
o de wet op de jeugdzorg die per I januari 2005 in werking is getreden niet heeft voozien in

een sluitende jeugdketen
o er hierdoor nog steeds kinderen tussen wal en schip vallen
o ook het CollegeprogÍamma 2007-2011 de ambitie heefi dat kinderen niet tussen wal en schip

mogen vallen
o de zorg voor thuisloze jongeren versnipperd is, waardoor de continui'teit van de hulpverlening

voor deze moeilijke doelgroep gevaar loopt
r het Thuislozen Team intensieve ambulante opvang en begeleiding biedt aan alerfiongeren in

de provincie Ufecht en daarmee een belangrijke schakel is in de keten van zorg voor
zwerfongeren

. er twee ketens bestaan: een Jeugd(zorg)keten én een ketenaanpak zwerliongeren
o de gemeente Utrecht op dit moment een ondezoek laat uitvoeren naar de ketenaanpak van

arerliongercn waarvan de resultaten in apriUmei bekend zullen zijn, op grond waarvan de
gemeente eventueelwijzigingen in het beleid aanbrengt

Overwegende dat
r het bestaan en daarmee de werkzaamheden van het Thuislozen Team hierdoor wederom

onzeker is
r de ambulante schakel in de hulpverlening aan thuigloze jongeren die geen vormen van

residentiéle hulp kunnen of willen aanvaarden daardoor mogelijk verdurijnt in de provincie
Utrecht waardoor jongeren mogelijk verder af kunnen glijden

o het UMC Mobiel Diagnostisch Team vooral de kloof overbrugt tussen de geestelijke
gezondheidszorg en thuisloze jongeren met psychiatrische problematiek die moeilijk toe te
leiden zijn naar de psychiatrie

r dit UMC Diagnostische Team in een steunbetuiging zelf aangeeft dat zij de ambulante hulp
aan thuisloze jongeren die nu door het Thuislozen Team wordt venicht zelf niet geeft en
derialve het Thuislozen Team met haar unieke werlwijze een zeer belangrijke
samenrerkingspartner noemt

o dit in tegenspraak is met de visie van zqrel B&W Utrecht als GS die stellen dat het UMC
Mobiel Diagnostisch Team grotendeels de werkzaamheden van het Thuislozen Team
ondewangt waardoor het Thuislozen Team alsnog zou kunnen worden opgeheven

Dragon Gedeputeerde Staten op
in het uit te werken implementatieprogramma Utrechtse Jeugd Centraal - waarvan de uitvoering
per april 2008 moet starten - de ambulante zorg, zoals het Thuislozen team die uitvoert, in de
jeugdketen te integreren en te ondezoeken hoe de jeugdketen én de ketenaanpak
zwerliongeren zich tot elkaar verhouden teneinde te voorkomen dat jongeren tussen wal en schip
vallen

en gaan over tot de orde van de dag.
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