
gemeente Berkelland 

MOTIE 

Motie vreemd aan de agenda 

Onderwerp: Petitie Het Vergeten Kind 

De raad van de gemeente Berkelland in vergadering bijeen op 14 februari 2023. 

Constaterende dat: 

1. Volgens de wet jeugdzorg stopt zodra jongeren 18 jaar worden; 
2. Elk jaar voor zo'n 3.300 uithuisgeplaatste jongeren in Nederland een stressvolle 

periode aanbreekt als ze 18 jaar worden; 
3. De wettelijke vertegenwoordiger van de jongere samen met de behandelaar ruim voor 

de 18e verjaardag een indicatie moet aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling 
Zorg) of de vertrouwde hulp doorgaat of dat de jongere mag blijven wonen waar hij/zij 
woont; 

4. Deze kwetsbare jongeren door hun complexe jeugd al 10-0 achter staan in het !even 
en vaak niet op hun 18e  in staat zijn om op eigen benen te staan; 

5. Als dan ook nog eens de hulp die ze nodig hebben en waaraan ze gewend zijn 
wegvalt, voelen zij zich onzeker en in de steek gelaten, met alle gevolgen van dien. 

Overwegende dat: 

I. Het beleid en de praktijk er op gericht moeten zijn dat jongeren de zorg blijven krijgen 
die zij nodig hebben, ongeacht hun leeftijd; 

2. We kinderen uit de jeugdzorg niet moeten laten vallen als zij 18 jaar of ouder zijn, maar 
pas loslaten als ze een stabiele basis hebben. Maar als de jongeren ervoor kiezen op 
eigen benen te staan de zorg geen verplichting is. 

Verzoekt het College: 

a. Om namens de gemeente Berkelland de petitie taat zorg pas stoppen als kinderen er 
klaar voor zijn' van Stichting Het Vergeten Kind te ondertekenen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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De motie is: aangenomen / verworpee / ingetrokken 
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