
 
De gewijzigde motie 19 is met 29 stemmen voor (CDA, Christen Unie, VLP, D66, PvdA, Groen 

Links, Roosendaalse Lijst, SP en BBR) en 5 stemmen tegen (VVD) aangenomen. 

 
 

Motie 19 
Zwerfjongeren in Roosendaal 

 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 1 en 8 november 2018, gehoord 
hebbende de beraadslagingen over het Raadsvoorstel ‘Programmabegroting 2019’; 
 
Constaterende dat 

• Alle gemeenten in 2020 verantwoordelijk worden voor het voorkomen van dakloosheid bij 
jongeren; 

• Roosendaal jongeren kent met acute en tijdelijke nood aan een verblijfplaats; 

• Er vaak bij deze jongeren sprake is van meerdere problemen, bijvoorbeeld geen inkomen, 
schulden, een verslaving en/of psychische problematiek; 

• Er in Roosendaal op dit moment geen 24-uurs opvang is, ook niet voor deze groep jongeren; 

• De reis naar de reguliere maatschappelijke opvang in Bergen op Zoom een extra drempel is en de 
hulpverlening gekoppeld is aan de registratie (het postadres) in Bergen op Zoom. 

 
Overwegende dat  

• Zwerfjongeren ondersteuning van de maatschappij nodig hebben om een toekomst op te kunnen 
bouwen; 

• Iedere Roosendaler een dak boven zijn of haar hoofd moet hebben en deze kwetsbare groep 
jongeren specifieke aandacht verdient;   

• Dat de maatschappelijke opvang in Bergen op Zoom niet voorziet in een opstap om een nieuw 
leven op te bouwen of verdere vereenzaming te voorkomen; 

• Een 24-uurs opvang in Roosendaal een goede basis kan zijn voor de jongeren om een toekomst 
op te bouwen; 

• Voor toekomstig te ontwikkelen beleid het noodzakelijk is een beeld te hebben van de 
problemen rondom zwerfjongeren in Roosendaal en van de behoefte aan opvang en begeleiding 
van dakloze en zwerfjongeren in Roosendaal. 

 
Verzoekt het college 
1. De problematiek rondom zwerfjongeren in Roosendaal in beeld te brengen; 
2. Te komen tot een integrale aanpak, met inachtneming van bovengenoemde constateringen en 

overwegingen, die tegemoet komt aan de behoefte van deze zwerfjongeren. Met als doel de 
jongeren adequate opvang en begeleiding in Roosendaal te bieden waardoor ze het zwervende 
bestaan achter zich kunnen laten; 

3. De raad deze integrale aanpak voor de zomer van 2019 aan te bieden en over de resultaten van 
het onderzoek te informeren. 

 
En gaat tot de orde van de vergadering.  
 
Namens,  
 
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader 
D66, Harm Emmen 
Roosendaalse Lijst, Yvonne de Beer-van Kaam 



Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt 
CDA, Robert Breedveld 
SP, Adriënne Maas 


