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statenvergadering d.d: 27 mei 2010 

Provinciale Staten van Flevoland 

In vergadering bijeen op 27 mei 2010 

Overwegingen: 

Voor jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg is vaak geen/onvoldoende (zorg) woonruimte 
besctiikbaar met name voor kwetsbare/overbelaste jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg, 
maar die nog een bepaalde mate van begeleiding/ondersteuning/beschermde woonomgeving nodig 
hebben voordat zij door kunnen groeien naar een zelfstandige woonruimte. Hierdoor ontstaat een 
vertraging in de uitstroom jeugdzorg. In het hoofdlijnenakkoord wordt aandacht gevraagd voor 
jongerenhuisvesting. Verder staat al geruime tijd het thema "Wonen en zorg" in de politieke en 
maatschappelijke belangstelling. Ook de provincie Flevoland heeft in het verleden aandacht aan het 
thema (regiovisies zorg, cofinancienng landelijke Woonzorgstimuleringsregeling, innovatieprojecten 
wonen, werkconferentie Bouwen aan Zorg) besteed en zal dit ook in de toekomst blijven doen 
(Woonvisie, vervolgtraject regiovisies zorg, nieuwe subsidieregeling). De Provinciale Bijdrageregeling 
Wonen, Welzijn en Zorg bouwt voort op dit beleid. De W D is van mening dat zowel 
jongerenhuisvesting als "Wonen en zorg" nog onvoldoende uit de verf komen. 

verzoekt het college om: 

-te*ee+d4e^3te«ge(^of de opvang voor kwetsbare/overbelaste jongeren die uitstromen uit de 
jeugdzorg maar nog een bepaalde mate van begeleiding/ondersteuning/beschermde 
woonomgeving nodig hebben voordat zij door kunnen groeien naar een zelfstandige 
woonruimte zonder hulp/zorg, gecombineerd kan worden met initiatieven uit het "Wonen en zorg" 
(bv de provinciale bijdrageregeling) programma van de provincie (uit bestemmingsreserve Wonen, 
Welzijn en Zorg). 

NB: Deze motie gelieve digitaal te zenden naar digitaalarchief(@flevoland.nl 



en gaan over tot de orde van de dag. 

(in te vullen door voorzitter en griffier) 
Besluitvorming PS: 

Voor: leden 

Tegen: leden 

Motie aangenomen / verworpen 
Datum: 

Griffier Voorzitter 

NB: Deze motie gelieve digitaal te zenden naar digitaalarchief@flevoland.nl 
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