De VNG herkent het probleem dat je schetst. Het financiële probleem is bekend en wordt door
gemeenten soms opgelost met bijzondere bijstand. Maar daarnaast wordt door steeds meer
gemeenten vaak naar het complete plaatje gekeken, om te zien welke hulp een jongere nodig heeft
en de oplossing om de oorzaak van de problemen aan te pakken. Die oplossing is dus, om toch maar
het “vreselijke” woord te gebruiken, een integrale aanpak. Hieronder een schets wat gemeenten en
VNG doen, en een verwijzing naar specifieke gemeenten die wellicht interessant zijn voor jullie item:
Om gemeenten te ondersteunen bij het werken met een integrale aanpak voor jongvolwassenen in
een kwetsbare positie in de leeftijd 16-27 jaar, heeft de VNG vanaf november 2018 het Project 16-27
opgezet. Onder de vlag van het Project 16-27 brengen inmiddels honderden gemeenten de integrale
aanpak in verschillende vormen in de praktijk, door middel van regionale pilots. Zo is er het
actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021 van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, dat ervoor moet zorgen dat voor het eind van 2021 alle dak- en thuisloze jongeren
de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Eén van de veertien pilotgemeenten in dit
programma is Leiden. De gemeente doet mee aan de pilot om te voorkomen dat jongeren langer dan
drie maanden zonder dak boven hun hoofd leven, zegt Marleen Damen (PvdA), wethouder
gezondheid, jeugdzorg en welzijn in Leiden. In dit VNG magazine staat het artikel ‘Hulp aan
kwetsbare jongeren - Problemen verdwijnen niet als je 18 wordt‘, de gemeente Leiden en de
gemeente Hengelo hebben hier hun ervaringen gedeeld.
Gemeenten wisselen in het landelijk gemeentelijk netwerkoverleg 16-27 goede ervaringen uit, die
gemeenten gebruiken om slimmere oplossingen voor hun eigen lokale problematiek in te regelen.
We merken dat er steeds meer buiten de domeinen wordt samengewerkt om de integraliteit te
bevorderen.
Overgang 18-/18+
Gemeenten en partners werken steeds beter in de overgang van 18-/18+ door vroegtijdig afspraken
te maken. Zo zien we in de regio dat gemeenten en partners elkaar eerder op de hoogte stellen van
de groepen jongeren die er aan komen.
Gemeenten gaan verschillend om met de 4 weken eis. We zien bijvoorbeeld gemeenten die
creatiever omgaan met de datum, door deze naar achter te zetten in de tijd, zodat de jongere wel
direct kan worden geholpen. De ervaring van collega’s is ook dat de jongere na hun 18e niet altijd de
keuze maken om zich aan te melden. Daar kunnen ze vanaf 18 jaar zelf voor kiezen. Het recht van het
laten doorlopen van de Jeugdzorg vervalt wel na een bepaalde periode. Jongeren moeten zich hier
goed van op de hoogte zijn. Gemeenten moeten zoeken naar oplossingen binnen de wetten. Het kan
ook zijn dat de hulpverlening bij de zorgverzekeraar ligt, dan heeft de gemeente hier niet iets over te
zeggen. Er worden nu regionale samenwerkingsagenda’s opgesteld tussen gemeenten en
zorgverzekeraars waar ook de groep jongvolwassen in een kwetsbare positie (16-27 jr) een belangrijk
thema is.
Knelpunt wonen
Een belangrijk knelpunt is het tekort aan geschikte en betaalbare woningen voor jongvolwassenen.
We zien steeds meer gemeenten die samen met lokale partners afspraken maken over de hulp voor
dak- en thuislozen of andere groepen jongvolwassenen in een kwetsbare positie. In de krappe
woningmarkt moeten we met elkaar komen tot meer doorstroomroutes voor jongeren in een
kwetsbare positie die vanaf 18 jaar op zich zelf gaan wonen. Het is voor jongeren belangrijk dat zij
voldoende punten hebben om recht te hebben op een sociale huurwoning. Zo zie je in de gemeente
Zaanstad dat jongeren dit al vanaf 16 jaar kunnen opbouwen en in de gemeente Utrecht dat er
verschillende woonvarianten voor jongvolwassenen worden aangeboden met speciale
huurcontracten.

Knelpunt schulden
Schulden levert veel stress op bij jongeren en dat heeft impact op de andere leefgebieden zoals op
onderwijs, welzijn en werk. Gemeenten moeten samen met lokale partners zorgen voor een goede
preventieaanpak en we zien dat steeds meer gemeenten zich aansluiten bij al bewezen
schuldenaanpakprogramma’s.
Corona
Tijdens de coronasituatie zie je dat meerdere gemeenten de 4 weken eis los laten en dat er voor daken thuislozen (waaronder jongeren) veilige slaapplekken passend bij de nieuwe 1½
metermaatschappij worden gerealiseerd. Met name de grote gemeenten hebben hiermee te maken.
Zo heeft Utrecht ook de 4 wekenzoektermijn en kostendelersnorm opgeschort voor de groep dak- en
thuislozen.

