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Vragen van de leden Westerveld en Voortman (beiden GroenLinks) aan de 
Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid over zwerfjongeren (ingezonden 3 november 
2017). 

Vraag 1
Kent u het artikel «Honderden spookjongeren thuisloos in Nijmegen»?1 

Vraag 2
Wat vindt u van de schatting van kennisinstituut Movisie dat er landelijk zo’n 
32.000 zwerfjongeren zijn en het aantal stijgt? Herkent u zich in het genoemde 
aantal? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn volgens u de oorzaken van de 
stijging van het aantal zwerfjongeren? 

Vraag 3
Herkent u het beeld in andere gemeenten dat steeds meer jonge vluchtelin-
gen op straat leven? 

Vraag 4
Herkent u de bewering in het artikel dat de kostendelersnorm een van de 
oorzaken is? Bent u bereid om maatregelen te treffen om deze ongewenste 
gevolgen van de kostendelersnorm aan te pakken? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 5
Bent u bekend met andere bepalingen uit de Participatiewet waardoor 
zwerfjongeren in de problemen (bijvoorbeeld in de schulden) komen? Zo nee, 
bent u bereid hier onderzoek naar te doen? 

Vraag 6
Weet u hoeveel zwerfjongeren een verleden hebben in een jeugdzorginstel-
ling? Zo nee, bent u bereid een onderzoek uit te voeren naar de aantallen 
jongeren met een jeugdzorgverleden in de maatschappelijke opvang en op 
straat? 

1 https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/honderden-spookjongeren-thuisloos-in-
nijmegen~a8eddac8/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=
socialsharing_app
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Vraag 7
Denkt u dat de stijging van het aantal zwerfjongeren ook veroorzaakt wordt 
door een slechte overgang van jeugdhulp naar Wmo-ondersteuning? Zo nee, 
waarom niet? 

Vraag 8
Welke oplossingen ziet u om te voorkomen dat het aantal zwerfjongeren de 
komende jaren verder stijgt? Kunt u toelichten hoe u dit gaat vormgeven? 
Wat gaat u doen met het geld dat hiervoor in het regeerakkoord is gereser-
veerd? 

Vraag 9
Deelt u de mening dat er een actieplan met oplossingen op de korte en lange 
termijn nodig is om te voorkomen dat de komende jaren meer jongeren 
dakloos worden? Zo ja, wanneer kunnen we deze verwachten? Zo nee, 
waarom niet?
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