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VOORSTEL VAN RESOLUTIE
Het Vlaams Parlement,

–– gelet op:
1° het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;
2° de resolutie van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman,
Tine van der Vloet, Vera Jans en Peter Persyn houdende aanbevelingen
voor een verbeterde organisatie en werking van integrale jeugdhulp
(Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 427/2);
3° artikel 3, derde lid, van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming
van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen
met een handicap, dat luidt als volgt: “Op basis van een analyse van de nietingevulde nood aan zorg en ondersteuning voorziet de Vlaamse Regering,
binnen de beschikbare budgetten, in een groeipad voor de financiering
van de niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning. De Vlaamse
Regering brengt daarover jaarlijks verslag uit aan het Vlaams Parlement.”;
4° de motie van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Tine van der Vloet,
Cindy Franssen en Peter Persyn over het begeleiden van kwetsbare jongeren
uit de jeugdhulp op de drempel van de volwassenheid en over de hiaten
in de hulpverlening voor jongeren en jongvolwassenen (Parl.St. Vl.Parl.
2016-2017, nr. 882/3);
5° de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende gezinshuizen van
Lorin Parys, Lies Jans, Marc Hendrickx, Tine van der Vloet, Peter Persyn en
Elke Sleurs (Parl.St. Vl.Parl. 2017-2018, nr. 1405/1);
6° de acties die voortvloeien uit:
a) het Actieplan Jeugdhulp ‘Met de kracht van de jeugd naar 2020’ (2015);
b) een 2.0-aanpak voor integrale jeugdhulp in Vlaanderen (2016);
c) de conferenties ‘De toekomst is jong’ (2016) en ‘Jong in de buurt’
(2018);
d) het Actieplan Jongvolwassenen (2017);
e) de nota ‘Naar een vraaggestuurde zorg en ondersteuning met
zorggarantie voor kinderen en jongeren met een handicap’ (2018);
f) de aanbevelingen in tien bouwstenen inzake het traject verblijf zoals
goedgekeurd door de Taskforce Verblijf op 6 december 2018;
7° de vier uitbreidingswerven 2.0 voor de integrale jeugdhulp, namelijk:
a) de uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp;
b) het realiseren van zorggarantie voor jonge kinderen die uit huis geplaatst
zijn;
c) de verruiming van de mogelijkheden tot voortgezette jeugdhulpverlening, het werken aan een betere afstemming tussen jeugdhulp en
volwassenhulp, en de uitbreiding van innovatieve woonvormen;
d) de realisatie van meer opvang- en begeleidingsmogelijkheden voor
delinquente jongeren en jongeren in complexe situaties;
8° het vijfde Vlaams intersectoraal akkoord van 8 juni 2018 voor de social- en
non-profitsectoren voor de periode 2018-2020;
9° het jaarverslag Jeugdhulp 2017;
–– overwegende dat in artikel 8 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de
integrale jeugdhulp wordt bepaald dat de integrale jeugdhulp betrekking heeft
op de samenwerking en afstemming in de jeugdhulp met als doel een gezamenlijk engagement aan te gaan ten behoeve van minderjarigen, hun ouders en, in
voorkomend geval, hun opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit hun leefomgeving en daarvoor:
1° in te zetten op de vermaatschappelijking van de jeugdhulpverlening;
2° de tijdige toegang tot de jeugdhulpverlening te organiseren;
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de flexibiliteit en continuïteit van de jeugdhulpverlening te waarborgen, met
inbegrip van de naadloze overgang naar andere vormen van hulpverlening;
gepast om te gaan met verontrustende situaties in de jeugdhulpverlening;
in een subsidiair aanbod crisisjeugdhulpverlening te voorzien;
hen maximaal in de jeugdhulpverlening te laten participeren;
een integrale aanpak te realiseren bij het organiseren en het aanbieden van
jeugdhulpverlening;

–– vraagt de Vlaamse Regering om de ontwikkeling van een meerjarenperspectief
voor de jeugdhulpverlening voorop te stellen, waarbij onder meer:
1° op basis van de niet-ingevulde behoeften aan zorg en ondersteuning wordt
ingezet op een versterking en uitbreiding van de reguliere hulpverleningscapaciteit voor kinderen en jongeren die tijdelijk niet meer thuis, in hun
context of in een pleeggezin terechtkunnen, bij de voorzieningen die het
intern verzelfstandigd agentschap Jongerenwelzijn of zijn rechtsopvolger
heeft erkend, waarbij:
a) het personeelskader van die voorzieningen spoort met de zorgzwaarte;
b) het werken in kleinere leefgroepen budgettair mogelijk wordt gemaakt;
c) een diversificatie van mogelijke verblijfsvormen wordt bewerkstelligd;
2° de mogelijkheden tot vorming van medewerkers in de jeugdhulpverlening
verder worden versterkt.
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