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Betreft: Algemeen Overleg Jeugdhulp 23 februari 2017 

 

Geachte leden van de Tweede Kamer, 

Op 23 februari a.s. spreekt u met de staatssecretaris van VWS over de stand van zaken in de 

jeugdhulp. De coalitie ‘Van De Straat1’ (Federatie Opvang en Stichting Zwerfjongeren Nederland) wil 

uw aandacht vragen voor de problematiek van jongeren die 18 jaar worden en de noodzaak voor 

gemeenten om deze groep tijdig de juiste hulp te bieden door het beleid van Jeugdwet en Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning te verbinden.  

1. Landelijke Werkagenda 18-18+ 

We zijn positief over de Landelijke Werkagenda 18-18+ die de staatssecretaris heeft opgesteld samen 

met zijn collega bewindspersonen. Een aantal kwesties op die agenda vraagt nadrukkelijk om 

commitment van twee of meer ministeries gezamenlijk om tot oplossingen te komen. Het gaat dan 

met name om het investeren in passende en betaalbare huisvesting, om het voorzien in inkomen 

vanaf 18 jaar, het voorkomen van schulden en om uitwerking van een schuldrustperiode voor 

kwetsbare jongeren, gedurende hun studie. Gemiddeld wonen jongeren in Nederland thuis bij hun 

ouders tot zij bijna 25 jaar2 oud zijn. Van jongeren zonder netwerk of jongeren die jeugdhulp verlaten 

omdat zij 18 worden, verwacht de wetgever dat zij zelf in huisvesting en inkomen voorzien. Dat is 

niet realistisch, en al zeker niet voor kwetsbare jongeren zonder goed sociaal netwerk. 

                                                           
1 ‘Van De Straat’ is een project om de positie van dakloze jongeren te verbeteren en wordt gesteund door het 
Kansfonds. 
2 CBS 2016: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/27/jongeren-blijven-langer-bij-ouders-thuis  

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/27/jongeren-blijven-langer-bij-ouders-thuis


Wij zijn erg benieuwd welke stappen de staatssecretaris en zijn collega’s gaan zetten om de lacunes 

op het gebied van huisvesting, inkomen en  schulden voor deze jongeren in te vullen? Welke 

prioriteiten draagt de staatssecretaris met voorrang over aan zijn opvolger na de verkiezingen? 

2. Monitor  

In het sociaal domein hebben gemeenten de mogelijkheid om beleid integraal te ontwikkelen en uit 

te voeren. De Wmo vraagt3 van gemeenten dat zij in hun beleid specifiek aangeven op welke wijze de 

continuïteit van hulp wordt gewaarborgd voor jongeren van wie de jeugdhulp wordt beëindigd 

omdat zij 18 jaar oud worden. Op dit moment is er geen zicht op de mate waarin gemeenten, beleid 

hebben ontwikkeld op dit punt. Om de knelpunten bij de overgang van 18- naar 18+ op te lossen is 

het wel belangrijk dat dat beleid er bij alle gemeenten gaat komen. 

Wij vragen ons af of de staatssecretaris kan bevorderen dat onderzoek wordt gedaan naar de stand 

van zaken van ontwikkeling van gemeentelijk beleid op dit punt bij alle gemeenten? 

3. Toerusten gemeenteraden  

Voor leden van een gemeenteraad is het lastig om beleid te controleren dat zich uitstrekt over 

meerdere wetten. Om te weten welk effect het beleid op het gebied van inkomen en werk, 

schuldhulp, huisvesting, zorg en onderwijs heeft op de kansen van kwetsbare jongeren, moet een 

gemeenteraadslid bijna een duizendpoot zijn. De Monitor Sociaal Domein geeft kengetallen per 

gemeente op een aantal onderwerpen. Of de gemeente effectief beleid voert lees je daarin niet 

terug en ook niet hoe de samenhang tussen beleid en uitkomsten eruit ziet. 

Een gemeenteraadslid staat voor de taak om de gegevens in de Monitor Sociaal Domein te 

combineren tot een behapbare informatiebron. Daaruit moet hij of zij kunnen lezen of kwetsbare 

kinderen en jongeren adequaat worden ondersteund. Pas dan is adequate horizontale controle 

mogelijk door de gemeenteraad op het beleid. 

Kan de staatssecretaris aangeven of hij met zijn collega’s in het te starten Programma Sociaal 

Domein kan voorzien in instrumenten voor gemeenteraden die horizontale controle mogelijk maken 

op onderwerpen en beleid die rusten op uitvoering van meerdere wettelijke kaders? 

Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met Rina Beers (FO), 06-13846484 of Hella 

Masuger (SZN), 06-44490221. 

Met vriendelijke groet, 

Jan Laurier       Hella Masuger 

Voorzitter Federatie Opvang    Directeur Stichting Zwerfjongeren Nederland 

                
  

                                                           
3 Art 2.1.2, lid 4, sub e, Wmo 2015 


