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Kennisnemen van
De stand van zaken uitvoering motie Zwerfjongeren

lnleiding

ln november 2018 heeft de raad de motie Zwerfjongeren in Roosendaal aangenomen. De motie roept het
college op om:

L. 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.

Op basis van uw motie zijn de volgende acties uitgezet:

Bij Wijzijn Traverse is een uitvraag gedaan naar de omvang van de problematiek zwerfjongeren in

Roosendaal.

Er is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden en belemmeringen in de opvangketen.

Er is een opdracht verstrekt aan Wijzijn Traversel en Stichting Twist2 om een plan van aanpak op te
stellen op basis van het Landelijke Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren.

ln deze raadsmededeling brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken

I nformatie/kernboodscha p

l Omvang problematiek

ln 2018 hebben 20 Roosendaalse jongeren zich aangemeld bij de maatschappelijke opvang voor hulp bij het
vinden van woonruimte, omdat ze dakloos dreigen te worden of dit al zijn. Van deze groep maakten 6
jongeren gebruik van de aangeboden opvang. Daarnaast maakten 5 jongeren gebruik van de crisisopvang in

Roosendaal en l van de nachtopvang in Bergen op Zoom (l.v.m. ernstige verslavingsproblematiek). Voor de

overige 8 was opvang niet meer nodig.

1 Wijzijn Travers is vanuit de centrumgemeente Bergen op Zoom gecontracteerd voor het uitvoeren van de

taak maatschappelijk opvang voor inwoners van Roosendaal.

2 Stichting Twist organiseert in de regio West-Brabant West zelfstandige woonruimte en intensieve begeleiding

voor dak-en thuisloze jongeren



Van deze 20 jongeren hebben we er 19 geholpen met het vinden van (nieuwe) woonruimte. Door een snelle

snelle interventie konden we bij 10 jongeren voorkomen dat ze dakloos zijn geworden.

Per 1 maart 2019 was er 1 jongere uit de gemeente Roosendaal bekend dakloos. Deze jongere is ernstig

verslaafd aan drugs en kiest zelf voor een zwervend bestaan. Hierbij wordt af en toe gebruik gemaakt van de

nachtopvang in Bergen op Zoom. Deze jongere is in beeld bij meerdere hulpverleners en de wijkagent.

Onbekend is hoeveeljongeren er op dit moment volledig dakloos zijn in de gemeente Roosendaal. Zij komen

pas in beeld indien ze om hulp vragen bij hulpverleners. Dit gebeurt meestal pas als ze niet meer terecht
kunnen in hun netwerk.

Melden
ln Bergen op Zoom zit de nachtopvang voor daklozen. Jongeren hoeven zich echter zelden in Bergen op Zoom

aan te melden voor opvang. Er is namelijk een casemanager zwerfjongeren van Wijzijn Traverse die op locatie

of op ieder kantoor van WijZijn in Roosendaal in gesprek kan gaan met jongeren die dakloos (dreigen) te

worden. Veel lokale hulpverleners (waaronder straathoekwerkers) weten contact te leggen met deze

casemanager voor zwerfjongeren. Daarnaast is er een spreekuur voor dak- en thuislozen in Roosendaal waar

zwerfjongeren zich kunnen melden en vanuit dit spreekuur wordt naar een passende oplossing voor opvang/

ondersteuning gezocht. Dit gebeurt vaak binnen de gemeente Roosendaal. Voor een postadres kunnen

zwerfjongeren uit de gemeente Roosendaal zich inmiddels ook melden bijWegwijs en hoeven daarvoor dus

ook niet naar Bergen op Zoom.

Het enige waarvoor jongeren wel naar Bergen op Zoom moeten, is om hun post op te halen wanneer ze daar
(nog) een postadres hebben of acuut dakloos zijn en voor de nacht een slaapplaats nodig hebben.

Het logeerhuis van Wijzijn in Roosendaal heeft twee kamers en een logeerbed voor dakloze jongeren.

Daarnaast kan ook nog gebruik worden gemaakt van de crisisopvang in Roosendaal.

2 Actieplan Dak- en Thuisloze jongeren

Wijzijn Traverse en Stichting Twist hebben, van de zes gemeenten van centrumregio Bergen op Zoom, de

opdracht gekregen om gezamenlijk een plan van aanpak zwerfjongeren op te stellen. Dit plan van aanpak

geeft een lokale invulling aan het Landelijke Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren. Het landelijke

actie progra m ma ha nteert de vol gende u itga ngspu nten.

1. Preventie, nazorg en regie - gemeenten gaan (in afstemming met betrokken partijen) actief op zoek

naar (potentiële) dak- en thuisloze jongeren om passende ondersteuning te bieden, met respect voor

de autonomie van de jongere. Het geldende principe hierbij is dat zodra een (potentiële) dak- en

thuisloze wordt gesignaleerd, er niet losgelaten wordt totdat op alle levensgebieden sprake is van een

voldoende duurzame situatie.
2. Financiële bestaanszekerheid - elke jongere is in staat om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien,

waar mogelijk met een reguliere baan als bron van inkomen (al dan niet met extra begeleiding). Hierbij

wordt (waar mogelijk) rekening gehouden met de onderhoudsplicht van ouders tot het 21e levensjaar.

3. Persoonlijke ontwikkeling en scholing - elke jongere is in staat om een opleiding te volgen of zich op

een andere passende manier persoonlijk te ontwikkelen.
4. Opvang en wonen - geen enkele jongere meer op straat. Er is geen wachtlijst om in gespecialiseerde

jongerenopvang of beschermd wonen te komen en binnen uiterlijk 3 maanden is sprake van een

duurzame woonplek (waar mogelijk: in de eigen thuissituatie).
5. Helpende regels - geen enkele jongere wordt dak- en thuisloos als gevolg van tekortschietende

(uitvoering van) regels.

Het lokale actieplan is inmiddels door Wijzijn en Twist in concept opgeleverd aan de gemeenten en wordt in de

zomer verder geconcretiseerd.



3 Onderzoek opvangketen
ln opdracht van centrumgemeente Bergen op Zoom is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden en

belemmeringen die daklozen ervaren in de opvangketen (toegang, instroom, doorstroom en uitstroom) in de

centrumregio Bergen op Zoom. De resultaten van dit onderzoek worden in september van dit jaar verwacht.

Consequenties
Met het actieplan geven we invullen aan het landelijke actieplan Dak- en thuisloze jongeren.

Vooralsnog is niet duidelijk of er extra middelen noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan het actieplan.

Communicatie
Communicatie over de aanpak van Dak- en thuisloze jongeren vindt pas plaats als het definitieve lokale

actiepla n wordt opgeleverd.

Vervolg(procedure)
ln het najaar komen een aantal ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd

wonen samen: actieplan dak- en thuisloze jongeren, resultaten van het onderzoek onder daklozen in de

centrumregio Bergen op Zoom, meer duidelijkheid over het tijdspad van de doordecentralisatie van de taken

van de centrumgemeente.

Wij stellen uw raad voor om na het zomerreces een thema avond te organiseren om alle ontwikkelingen op het
gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen met u te delen.
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