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Beste leden en duoburgerleden,
Op 23 november 2017 heeft u de motie ‘Zwerfjongeren tussen wal en schip’ aangenomen. In deze motie wordt gevraagd
om nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een totaal plan te maken voor kwetsbare jongeren. In reactie op
de motie is u toegezegd dat voor de verkiezingen een lokaal actieplan gepresenteerd zou kunnen worden.
Zoals destijds in de reactie op de motie is aangegeven, wordt regionaal al gewerkt aan een dergelijk actieplan.
Aangezien de oplossingsrichtingen voor de knelpunten vooral vragen om een regionale aanpak, is besloten om deze
knelpunten gezamenlijk op te pakken. Voorbeelden hiervan zijn punten die moeten worden opgelost door de ISD en het
Werkplein of waar afspraken met Regionaal Bureau Leerplicht en scholen gemaakt moeten worden. Het is niet effectief
als elke gemeente dit zelfstandig oppakt. Bovendien bewegen de jongeren waarvoor we dit doen ook vrij over de
gemeentegrenzen heen. De verwachting is dat dit regionale actieplan in april gereed is.
In het kader van effectiviteit en zorgvuldigheid is besloten om het op handen zijnde regionale actieplan als basis te laten
dienen voor het lokale actieplan. Daarom is het niet mogelijk om nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een
lokaal actieplan te presenteren. We informeren u zo spoedig mogelijk over het regionale actieplan dat nu wordt opgesteld
en defvertaling hiervan naar de lokale situatie. Waar het mogelijk is om eerder quick wins te bereiken, zetten wij daar
vanzelfsprekend op in. Zo zijn we in Bergen op Zoom wel al gestart met het project ‘Je eigen draai’ van stichting Twist,
waarbij 10 zwerfjongeren op een innovatieve manier weer op weg geholpen worden.
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