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Kernboodschap Hierbij informeert het college u over de lokale projecten die bijdragen aan de 
doelstellingen van het Landelijk Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. De 
Gemeente Haarlem is één van de 14 pilotgemeenten in het Actieprogramma, dat 
loopt van 2019 tot eind 2021. Ook wordt kort ingegaan op de landelijke 
ontwikkelingen. 
 

Behandelvoorstel voor 
commissie 
 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie 
Samenleving.  
 

Relevante eerdere 
besluiten 

 Informatienota Briefadressen Dak- en Thuisloze Jongeren (2019/1022223) 
in commissie Samenleving op 6 februari 2020. 

 Informatienota Tijdelijke woonvoorziening voor jongvolwassen daklozen: 
Perron 18 (2019/443408) in commissie Samenleving op 31 oktober 2019.  

  

Besluit College  
d.d. 11 februari 2020 

1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 
 

de secretaris,                                                de burgemeester, 
 
 
 

 
Inleiding  
In Haarlem zijn er zo’n 30 plekken voor dak- en thuisloze jongeren uit Haarlem en de regio Zuid-
Kennemerland en de regio IJmond. Het aantal dak- en thuisloze jongeren neemt toe waardoor de 
vraag naar opvangplekken toeneemt. Gemiddeld staan zo’n 10 á 15 jongeren op de wachtlijst voor 
pension Spaarnezicht. Genoeg reden om deel te nemen aan het Landelijke Actieprogramma Dak- en 
Thuisloze jongeren. Het Landelijk Actieprogramma streeft naar een forse vermindering van het aantal 
dak- en thuisloze jongeren in Nederland. Nadrukkelijk wordt er ingezet op het voorkomen van 
nieuwe dak- en thuisloze jongeren1.  

                                                           
1
 Landelijk Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren, 2019 – 2021.  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20191022223-1-Briefadressen-dak-en-thuisloze-jongeren.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019443408-1-Tijdelijke-woonvoorziening-voor-jongvolwassen-daklozen-Perron-18-1.pdf
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Het Actieprogramma kent 5 speerpunten, te weten: 

1. Preventie, nazorg en regie; 

2. Financiële bestaanszekerheid; 

3. Persoonlijke ontwikkeling en scholing; 

4. Opvang en wonen; 

5. Helpende regels 

In het kader van dit programma  voeren wij in Haarlem  verschillende projecten op één of meerdere 
van de bovengenoemde speerpunten uit. Deze nota informeert u over de lopende en geplande 
projecten. Per project wordt een korte beschrijving gegeven.  

Kernboodschap 
Het doel van deelname aan het Actieprogramma is het verminderen van het aantal dak-en thuisloze 
jongeren in Haarlem. Dat doen we door een gezamenlijke aanpak in de begeleiding van deze groep 
kwetsbare jongeren en het voorkomen dat jongeren dak-en thuisloos worden. Hieronder volgt een 
opsomming van de projecten. Een groot deel van de projecten zijn geïnitieerd vóór deelname aan het 
actieprogramma. Hiermee zijn de projecten al langer onderdeel van de bestaande structuur van 
voorzieningen voor jongeren in de stad. Reden dat ze in deze informatienota benoemd worden is 
omdat elk project aansluit bij één van de speerpunten uit het actieprogramma. 
 
Lopende projecten 
 

- Speerpunt 1: preventie, nazorg en regie: Pilot Spookjongeren  
Het pilotproject Spookjongeren richt zich op het voorkomen van onnodige uitschrijvingen 
van jongeren uit de BRP1. Het pilotproject is een samenwerking tussen het Klant Contact 
Centrum van de gemeente en stichting Streetcornerwork. Jongeren die voor de gemeente 
niet meer vindbaar zijn worden actief opgezocht door de veldwerkers van Streetcornerwork. 
Waar nodig wordt een hulpverleningsaanbod gedaan. 

- Speerpunt 2: financiële bestaanszekerheid: NewFuture  
NewFuture is een innovatieve aanpak voor jongeren met problematische schulden. 
Onderzoek wijst uit dat schuldenproblematiek een oorzaak is voor dak- en thuisloosheid 
onder jongeren. 75% van de dak- en thuisloze jongeren tussen 18 en 30 jaar heeft schulden2. 
NewFuture is een preventieve aanpak om dak- en thuisloosheid tegen te gaan, door jongeren 
tijdig passende hulp te bieden bij schulden. 

- Speerpunt 3: Persoonlijke ontwikkeling en scholing: Zwerfjongerenteam Centrum voor Jeugd 
en Gezin. Er is een speciaal team van CJG-coaches die ingezet wordt bij de begeleiding van 

                                                           
1
 Basisregistratie Personen. Een inschrijving in de basisregistratie is verplicht voor iedere inwoner van 

Nederland. Aan een inschrijving zijn rechten gekoppeld. 

2
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-11/Infographic-aanpak-dak-en-thuisloosheid-jongeren.pdf 
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dak-en thuisloze jongeren. Zij worden vanaf de intake bij de Brede Centrale Toegang 
gekoppeld aan een jongere en blijven deze begeleiden. Uiteindelijk weer richting school of 
richting werk.  

- Speerpunt 4: opvang en wonen: Perron 18  
Medio 2020 zal een nieuwe woonvoorziening worden geopend: Perron 18. Deze 
woonvoorziening is bedoeld voor jongeren vanaf 18 jaar die wachten op een contingent-
woning. De wachttijd voor een contingent-woning is 6 tot 9 maanden. Jongeren met een 
beschikking voor een contingent-woning kunnen in afwachting van een definitieve woning 
tijdelijk een kamer huren in Perron 18. Ook zal het Zwerfjongerenteam van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin kantoor houden op deze locatie. Hierdoor is er meer zicht op de dagelijkse 
gang van zaken en is de begeleiding door het zwerfjongerenteam dichtbij de doelgroep 
georganiseerd.   

- Speerpunt 5: helpende regels: Werkgroep briefadressen  
Een samenwerking tussen de gemeente en externe partners die betrokken zijn bij dak- en 
thuisloze jongeren. De werkgroep ontwikkelt een werkwijze waarbij een briefadres direct 
beschikbaar wordt voor jongeren die dit nodig hebben. De professionals van het 
Zwerfjongerenteam van het CJG hebben hierin een leidende rol. 

- Nulmeting 2019 
Onderdeel van het Actieprogramma is het verzamelen van kwantitatieve data, waaronder 
het aantal dak- en thuisloze jongeren dat zich meldt bij de gemeente, de periode in de 
opvang en de soorten problematiek. Hiervoor worden bij alle deelnemende gemeenten 
cijfers opgehaald. Deze worden in eerste instantie gebruikt voor een nulmeting, de 
uitgangssituatie van alle gemeenten in de beginfase van het Actieprogramma. Dit zal in het 
eerste kwartaal van 2020 worden afgerond.  

Geplande werkzaamheden 

- Speerpunt 5: helpende regels: De Ideale Route  
Het visiedocument voor de inzet vanuit de gemeente Haarlem met betrekking tot het 
Actieprogramma. Dit document, opgesteld door de gemeente en  het Zwerfjongerenteam 
van het CJG en de GGD, zal gebruikt worden als uitgangspunt voor het herzien van de huidige 
werkwijze/route rond dak- en thuisloze jongeren. Dit document zal de basis zijn voor een 
aantal aanbevelingen om de route voor jongeren efficiënter in te richten. Het document is 
nog in ontwikkeling, en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 af zijn. 

- Speerpunt 5: helpende regels: Doorbraakbudgetten  
Elke deelnemende gemeente krijgt van het Rijk voor 5 jongeren een budget van €10.000,- 
per jongere. Dit budget is bedoeld om een doorbraak te forceren waar bestaande wet- of 
regelgeving tekort schiet. Deze budgetten zullen in de loop van 2020 worden vrijgemaakt.   

- Bijeenkomst Klantreis 
In samenwerking met het Zwerfjongerenteam van het CJG zal een klantreisbijeenkomst voor 
professionals betrokken bij dak-en thuisloze jongeren worden georganiseerd. Deze 
bijeenkomst heeft als doel de route voor jongeren te bespreken en inzicht te krijgen in 
elkaars werkwijze en (on)mogelijkheden. 
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Landelijke ontwikkelingen en bestuurlijke overleggen 

Onderdeel van het actieprogramma is een maandelijkse Topklas. Hier komen de projectleiders uit de 
14 deelnemende gemeenten bijeen om casuïstiek te delen. Doel van de bijeenkomsten is om tot 
heldere richtlijnen te komen die in de gemeenten tot een gedegen aanpak kunnen leiden. De 
uitwisseling van werkwijzen en ervaringen staan hierin centraal. De gemeente Haarlem neemt deel 
aan deze overleggen en betrekt waar mogelijk lokale samenwerkingspartners als het 
Zwerfjongerenteam van het CJG bij de inhoud van deze bijeenkomsten. 

De bestuurlijke overleggen (BO’s) op landelijk niveau worden vier keer per jaar georganiseerd. De 
staatssecretaris is voorzitter van deze BO’s. Alle wethouders van de deelnemende gemeenten 
worden hiervoor uitgenodigd. Doel van de BO’s is onderlinge afstemming en het toetsen van de 
voortgang van het Actieprogramma tussen de wethouders en de verantwoordelijke staatsecretaris  

3. Consequenties 
De projecten benoemd in deze nota dragen elk op een eigen manier bij aan een oplossing voor dak- 
en thuisloze jongeren in de gemeente Haarlem. Zowel op het gebied van preventie als directe hulp 
en ondersteuning voor jongeren die in nood verkeren. De speerpunten van het Actieprogramma 
geven richting om de interne werkprocessen rond deze doelgroep nader te bekijken en waar nodig te 
verbeteren. Door tijdig aan te sluiten en de hulp en ondersteuning te bieden die nodig is voorkomen 
we zwaardere problematiek in de toekomst. 
 
4. Vervolg 
Het plan voor de Ideale Route zal verder worden ontwikkeld. Aan de hand hiervan zal worden gestart 
met het herzien van de werkprocessen in de keten rond dak- en thuisloze jongeren. De werkgroep 
briefadressen is begonnen met de nieuwe werkwijze voor het verstrekken van briefadressen. Dit zal 
na de zomer geëvalueerd worden. Naar verwachting zal medio 2020 Perron 18 worden geopend.  
 
In december wordt u opnieuw geïnformeerd over de voortgang van de projecten rond het 
Actieprogramma Haarlem en regio. Tussentijds zult u over afzonderlijke projecten, waaronder Perron 
18, apart worden geïnformeerd in de commissie.  
 
5. Bijlagen 
Bijlage 1: Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren, 2019 – 2021, ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, maart 2019.   

 


