
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

28 januari 2008  bij ons college ingekomen vragen van de heer P.A. Wever en het 

door het college gegeven antwoord. 

 

     De burgemeester, 

     mr. B.B. Schneiders 

 

 

Geachte Voorzitter 

 

 

Namens de SP-fractie wil ik vragen stellen over de situatie van zwerfjongeren in 

Haarlem. Dit naar aanleiding van uitspraken van de Algemene Rekenkamer.  

 

Zwerfjongeren zijn mensen tot 25 jaar die dakloos zijn of in een opvang verblijven. 

De Algemene Rekenkamer heeft vandaag uitgesproken zich zorgen te maken over 

deze groep. Volgens de Rekenkamer is nog steeds niet duidelijk of er genoeg 

voorzieningen zijn voor zwerfjongeren. Concrete gegevens zijn er niet, maar de 

schatting van de Rekenkamer is dat er in Nederland 6000 zwerfjongeren zijn. Dit 

aantal is ten opzichte van 2004 dus bijna verdubbeld, want toen werd nog uitgegaan 

van 3000 tot 4000 zwerfjongeren. 

 

Het ministerie van Volksgezondheid heeft aangekondigd om in 2010 een landelijk 

onderzoek te doen naar de zwerfjongeren, maar hier hoeven wij in Haarlem 

natuurlijk niet op te wachten. De SP-fractie heeft daarom de volgende vragen aan 

de wethouder Welzijn 

 

• Bent u ervan op de hoogte dat de Algemene Rekenkamer stelt dat er in Nederland 

6000 zwerfjongeren zijn? 

 

• Zijn er in Haarlem ook jongeren die onder de categorie ‘zwerfjongeren’ vallen en 

hoeveel jongeren betreft dit dan? 

 

• Is er voor deze zwerfjongeren in Haarlem op dit moment genoeg mogelijkheid tot 

opvang? 

 

• Bent u het met de fractie van de SP eens dat het bestaan van zwerfjongeren in 

onze gemeente eigenlijk niet acceptabel zou mogen zijn en hoe denkt u een 

oplossing hiervoor te kunnen realiseren? 
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Met vriendelijke Groet 

 

Pieter-Anne Wever 

 

SP Fractie Haarlem 

 

 

 

Aan de heer P.A. Wever 

lid van de gemeenteraad 

Dirk Schäferstraat 2 

2033 RX  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 28 januari 2008 

zwerfjongeren in Haarlem 

 

 

Geachte heer Wever , 

 

Middels deze brief wordt ingegaan op uw schriftelijke vragen met betrekking tot 

zwerfjongeren. 

 

1. Bent u ervan op de hoogte dat de Algemene Rekenkamer stelt dat er in 

Nederland 6000 zwerfjongeren zijn? 

 

Antwoord 

De gemeente Haarlem is op de hoogte van het onderzoek naar zwerfjongeren 

gedaan door de Algemene Rekenkamer. De zwerfjongerenproblematiek heeft de 

aandacht van de betrokken partners in het OGGZ-platform. 

 

2. Zijn er in Haarlem ook jongeren die onder de categorie ‘zwerfjongeren’ vallen 

en hoeveel jongeren betreft dit dan? 

 

Antwoord 

Ook Haarlem kent namelijk al geruime tijd zwerfjongeren problematiek. Onder het 

begrip zwerfjongeren wordt verstaan: ‘jongeren tot 25 jaar die meer dan één 

probleem hebben, dakloos zijn of af en toe in opvang verblijven’. Juist hierom is het 

niet mogelijk om aan te geven om hoeveel jongeren het exact gaat, een deel van de 

jongeren verplaatst zich via privé-adressen, een deel verblijft in tijdelijke opvang 

zoals pension Spaarnezicht in Haarlem.  

 

Bij het project ‘Hellend Pad’ van Bureau Jeugdzorg waren 51 van de 84 cliënten 

vorig jaar ‘zwerfjongere’. Daarnaast zijn er ongeveer 6 in beeld bij het 

Schakelstation en 6 bij het vangnet jeugd. De partners in de OGGZ schatten het 

aantal in onze regio echter iets hoger, wisselend op zo’n 100-130 zwerfjongeren. 

Zwerfjongeren zijn overigens bijna nooit daadwerkelijk dakloos. Van de 51 

zwerfjongeren bekend bij Hellend Pad was dat er vorig jaar tijdelijk slechts één. 
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3. Is er voor deze zwerfjongeren in Haarlem op dit moment genoeg mogelijkheid 

tot opvang? 

 

Antwoord 

Eind 2007 kende pension Spaarnezicht een wachtlijst. Op dit moment zijn er minder 

aanmeldingen en kunnen jongeren weer binnen afzienbare tijd geplaatst worden in 

pension Spaarnezicht. Het maximaal aantal plaatsen binnen Spaarnezicht is 24. 

Daarnaast is er gestart met het project ‘Kamers met kansen’, die nog 5 extra 

plaatsen opvang biedt. In Haarlem geldt over het algemeen hetzelfde beeld als 

landelijk, dat het aanbod van de opvang niet altijd toereikend is waardoor er 

regelmatig sprake is van lange wachttijden en dat er een tekort is aan woningen 

specifiek voor deze doelgroep, waar ze zelfstandig zouden kunnen gaan wonen met 

ambulante begeleiding. 

 

4. Bent u het met de fractie van de SP eens dat het bestaan van zwerfjongeren in 

onze gemeente eigenlijk niet acceptabel zou mogen zijn en hoe denkt u een 

oplossing hiervoor te kunnen realiseren? 

 

Antwoord 

Via afspraken tussen de diverse ketenpartners wil de gemeente een sluitende aanpak 

creëeren zodat zwerfjongeren goed opgevangen kunnen worden, waarbij er een 

passend toekomstalternatief wordt geboden. Hiertoe is onder andere het vangnet 

jeugd ontwikkeld in het verlengde van het schakelstation en voeren we hierover 

overleg met de provincie die wettelijk verantwoordelijk is voor de geincideerde 

jeugdzorg.  

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 

 


