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Beste leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Voor de commissie Mens en Maatschappij van 10 oktober 2017 is door GroenLinks een rondvraag gesteld over de
aanpak van de problematiek rondom zwerfjongeren, Hierop hebben wij geantwoord aandacht te hebben voor deze
problematiek, dat er een project is afgerond waarin de knelpunten zijn blootgelegd, dat er gewerkt wordt aan voorstellen
om deze knelpunten aan te pakken en dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 het Jaarplan Regionaal
Kompas aan de gemeenteraad wordt aangeboden, waarin wordt gerapporteerd over deze voorstellen. Hierop is
aanvullend gevraagd welke noodverbanden worden gelegd nu in de beeldvorming de noodklok is geluid dat 60 jongeren
op straat lopen, dit ook met het oog op de winter. Zoals toegezegd hierbij onze schríftelijke reactie hierop.
Het is niet zo dat erop dit moment 60 zwerfjongeren op straat lopen. Deze 60 jongeren zijn niet allemaal tegelijkertijd
zwerfjongere. Het betreft de cijfers over het hele jaar. Als iemand in januari zwerfjongere was, maar in maart gehuisvest
is, dan maakt die persoon dus deel uit van de genoemde 60 al zwerft hij nu niet meer rond. Bovendien ‘lopen’ niet alle
zwerfjongeren op straat. Een aanzienlijk aantal van hen slaapt ‘dan bij deze vriend’ en dan bij ‘dit familielid’. Ze hebben in
dat geval geen thuis, maar wel een dak boven hun hoofd.
Uiteraard is elke zwerfjongere er één teveel. Er worden hiervoor al verschillende maatregelen (als noodverband) ingezet:
*

Er zijn opvangplekken bij de crisisopvang in Roosendaal;

»

Er wordt begeleiding door Wij Zijn Traverse geleverd;

*

Er worden jongeren anti-kraak gehuisvest;

«

Het huisvestingsproject Sober Wonen is ook opengesteld voor zwerfjongeren, zodat daar enkele jongeren
terecht kunnen.

Daarnaast wordt er op dit moment gewerkt aan het verbeteren van onderstaande punten:
»

Het voorkomen dat jongeren zwerfjongeren worden, ofwel het beperken van de instroom.

»

De verschillende interne processen/werkwijzen bij de gemeente die betrokken zijn bij deze problematiek goed
op elkaar afstemmen.

»

Het samen met omliggende gemeenten en woningcorporaties inventariseren van beschikbare huisvesting voor
jongeren en samen aan oplossingen op dit gebied werken.

Deze punten vragen om een goede aanpak in plaats van een noodverband. Voor wat betreft de winterperiode is het ook
zo dat wanneer het vriest de winterregeling van kracht is. Alle dak- en thuislozen (inclusief zwerfjongeren) mogen dan
binnen slapen. Niemand hoeft dan op straat te slapen.
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Ten slotte hebben we in de afgelopen weken met de gemeente Breda gesproken om te kijken of er in hun aanpak
onderdelen zijn die eenvoudig ingevoerd zouden kunnen worden. Hier kwamen goede punten uit naar voren, waar we als
regio Bergen op Zoom ons voordeel mee kunnen doen. Zoals vermeld wordt u via het Jaarplan 2018 nader geïnformeerd
over de plannen om de gesignaleerde knelpunten verder aan te pakken.
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