Groningen, 28 juni 2018
Aan: Het college van B&W van de gemeente Groningen
Betreft: vragen ex art. 41 RvO Dakloze jongeren verdienen extra steun
Geachte college,
Helaas zijn er in Nederland jongeren die kampen met dakloosheid en de problemen die dat
met zich meebrengt. Dakloze jongeren hebben in hun jeugd vaak te maken gehad met
problemen thuis; een of beide ouders kunnen niet voor hun kinderen zorgen. Niet zeker zijn
van een eigen veilige plek leidt tot allerlei problemen. Zeker op een leeftijd waarop jongeren
zich nog volop moeten ontwikkelen. Het is moeilijk om de opleiding af te maken, werk te
vinden en keuzes te maken zonder steun van een van de ouders.
Volgens Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN), moeten gemeenten overgaan van een
probleem gestuurd systeem, naar een systeem dat voorkomt dat jongeren op straat
belanden. SZN zegt dat er te vaak ingegrepen wordt op het moment dat het eigenlijk al te
laat is. Jongeren belanden hierdoor dieper in de problemen en het kost de gemeente
uiteindelijk ook meer geld. Investeren op brede preventie, vroegtijdig aanpakken en
oplossen van de problemen is voor alle partijen gunstiger. Een van de oplossingen ligt
volgens SZN bij de aanpak van de overgang van de leeftijd 18- naar 18+. De overgang van de
jeugdhulp (18-) naar de Wmo (18+) moet soepel verlopen. Het is erg belangrijk dat als
jongeren na hun 18e jaar nog hulp nodig hebben, die hulp ook krijgen en dat er geen gat valt
in de jeugdhulp die vóór hun 18e jaar is geboden. Om dak- en thuisloosheid onder jongeren
te voorkomen is goede aansluiting hierin noodzakelijk en een integraal plan dat zich richt op
de vier domeinen: zorg, veiligheid, school en werk.
Veel jongeren die dakloos raken, hebben een verleden in de jeugdzorg. Uit onderzoek (DSPgroep 2012) is naar voren gekomen dat minimaal 60% van de dakloze jongeren een
jeugdzorgverleden heeft. Een van de problemen rondom de overgang van minderjarig naar
meerderjarig, is het inkomen. Jongeren hebben voldoende inkomen nodig, een woonplek
en begeleiding naar werk of school. SZN Pleit dan ook voor een garantie-inkomen voor
jongeren die de jeugdhulp verlaten en waar ouders buiten beeld zijn, zodat zij vanuit rust
hun leven weer op de rit kunnen krijgen.
GroenLinks vindt het belangrijk dat jongeren de juiste ondersteuning ontvangen en dat ze na
hun achttiende er niet alleen voor staan.
Naar aanleiding van bovenstaande heeft de GroenLinks-fractie de volgende vragen:
1. Is het college bekend met de bevindingen van Stichting Zwerfjongeren Nederland
(SZN)? Herkent het college de analyse van SZN en is die analyse ook van toepassing op
de Groningse situatie?

2. Heeft het college zicht op de hoeveelheid dak en thuisloze jongeren in Groningen? Zo
ja, wat zijn de cijfers, het beeld en de inschatting van het college? En zo nee, is het
college bereid deze doelgroep in kaart te brengen.
3. SZN stelt voor dat gemeenten van een probleemgestuurd systeem overgaan naar een
systeem dat voorkomt dat jongeren op straat belanden. Wat vindt het college daarvan
en wordt dit al toegepast in Groningen?
4. SZN Pleit ook voor een garantie-inkomen voor jongeren die de jeugdhulp verlaten en
waar ouders buiten beeld zijn, zodat zij vanuit rust hun leven weer op de rit kunnen
krijgen. Denkt het college dat dit ook ingezet kan worden om de Groningse dakloze
jongeren financieel te helpen en te voorkomen dat ze dieper in de problemen komen?
Namens de fractie van GroenLinks,
Glimina Chakor
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