COLUMN 15 januari 2022 – Opvang dakloze jongeren

Wanneer je op de site van de gemeente, googelt op dakloze jongeren. Kom je vooral
terecht op de ‘grote mensen site’. Met op één pagina. ‘Het daklozenloket’ en een illustere
link: ‘een toekomst begint met een huis. Werken aan toekomstperspectief voor mensen
zonder dak boven het hoofd’
Dakloze jongeren, het zijn net mensen….
Een jaar geleden, op 3 april 2021, mocht ik al een column verzorgen met dit onderwerp.
En ging het voornamelijk over het gegoochel met cijfers. Mocht u echt geïnteresseerd
zijn, lees het nog eens terug zou ik zeggen.
Nou, dan zijn we klaar hoor ik u denken: over tot de borrel! Eentje dan. Een opmerking
bedoel ik. Voor drank is het te vroeg. Ik stelde ”Meestal wanneer er met cijfers
gerommeld wordt, is er iets wat de politiek niet wil weten”. En dat, lieve luisteraars, dát
is het haakje van vandaag.
“Een toekomst begint met een (t) huis. We streven ernaar dat alle Haagse inwoners een
dak boven hun hoofd hebben. Primair een eigen huis, in het eigen netwerk en in nood in
de maatschappelijke opvang”, zegt wethouder Kapteijns.
Ik heb het actieplan dak – en thuisloze jongeren gelezen. Dat actieplan is bedoeld om
jongeren onder dak te krijgen. Een plan van – toen nog wethouder – Bert van Alphen. De
titel roept iets anders op dan er is bedoeld. Het plan beoogt niet, om meer dak- en
thuisloze jongeren te krijgen. Anders was het een plan van wethouder Balster geweest.
Hij is immers van grootschalige sloop in Den Haag Zuidwest en het faciliteren van
projectontwikkelaars.
Het actieplan wordt gemonitord. Want Den Haag doet mee met de landelijke pilot ter
verbetering van de woonsituatie van dak- en thuisloze jongeren. Ik kauw hem even na:
het verbeteren van de wóónsituatie. [Ik laat hem even bezinken]
Ondertussen gaat de gemeente de ambities concreet maken met negen actiepunten.
1.

Een briefadres voor alle dak- en thuisloze jongeren,

Vroeger was het tenminste alleen nog maar gelul, waar je niet in kon wonen. Of
beeldend: een kartonnen doos. Deze dozen worden tegenwoordig allemaal gebruikt om
uw en mijn digitaal gekochte onzin in te verpakken. Vanwege verdere bezuinigen op de
jeugdzorg, is er inmiddels niets eens meer een doos, maar slechts een briefadres over
gebleven.
Ik citeer: “Ook heeft de gemeente aan 99 Haagse jongeren een jongerenbriefadres
verstrekt” en “Daarnaast zijn aan 70 zelfredzame 27plussers, een briefadres verstrekt.
Hiermee liep de gemeente Den Haag vooruit op de wijzigingen in de Wet basisregistratie
personen”.

Een paar opmerkingen
In Den Haag gaat het – officieel - over 400 jongeren.
Sociaal Werk Nederland, schreef al op 21 augustus 2017 over het feit dat gemeenten
briefadressen kunnen verstrekken aan zwerfjongeren.
Maar volgens datzelfde bericht van SWN “Blijft in sommige gemeenten het toekennen
van een briefadres een heikel punt, vanwege de botsing tussen strikte handhaving van
de wet en een flexibelere interpretatie omwille van betere ondersteuning van
bijvoorbeeld zwerfjongeren”.
Goed hoor! Dat de gemeente Den Haag, tussen 2017 en 2021, dus vier jaar lang, hier
strikt op heeft gehandhaafd. Moet ingewikkeld zijn geweest voor menig bestuurder.
Burgemeester Krikke, die niet wilde handhaven rond de vreugdevuren in Scheveningen.
Dat was voornamelijk volwassen kerels niet storen bij fikkiestoken. Twee ex-wethouders
die in onderzoek liggen bij het OM. Vanwege het bevoorrechten van volwassen
ondernemers bij hun nachtelijke feestjes. En wethouder Van Alphen, die niet handhaaft
bij de uitgaven van de Energie Academie. U weet nog wel, dat traject dat kwetsbare
jongeren aan een stage en baan zou helpen.
Je moet je prioriteiten maar durven verdedigen! Gelukkig heeft de VNG een stappenplan
opgesteld. Anders zou men in Den Haag nu nog niet weten, hoe men met een
jongerenbriefadres buiten de pot moet pissen….
Gelukkig, dat er wijze mensen zitten bij het Straatconsulaat en het Leger des Heils. Zij
zijn het belang van een briefadres blijven benadrukken. Dat briefadres zorgt er namelijk
voor dat jongeren niet administratief worden uitgeschreven. Zodat zij een adres hebben,
en een ziektekostenverzekering af kunnen sluiten. Negennegentig jongeren van de
vierhonderd!
En dan die zeventig zelfredzame 27-plussers. Die óók een briefadres kregen.
Zelfredzaam….
Ik ben blij, voor iedere jongere, die van de straat af wordt geholpen. Nadat hij door het
systeem van – vooral voor zichzelf zorgende volwassenen – óp die straat is beland.
Zelfredzame 27plussers. Wat is er gebeurt, met al die 373 jongeren, die blijkbaar niet
zelfredzaam zijn? Die niet passen in de hokjes van de jeugdzorg. De jeugdzorg, die door
bezuinigingen is uitgekleed. En waar we – vanwege aanbestedingen – niet onze beste
mensen aan het werk hebben. Maar zijn opgezadeld, met organisaties die kijken naar
rendement in plaats van nood.
De gemeente Den Haag stelt vooruit te lopen op een wijziging in de Wet basisregistratie
personen. De publicatie van zo’n zin, laat in één oogopslag zien hoe hopeloos men
achterloopt.
“Een briefadres voor alle dak- en thuisloze jongeren. Allemaal! Als je al geen vierhonderd
inschrijvingen kunt realiseren……
Ik stel voor, dat zolang dat actiepunt briefadres niet is geregeld, de gemeente op een
andere manier weg gaat kijken. Een flexibelere interpretatie geeft van handhaven. Ik stel
voor, dat iedere dak – en thuisloze jongere, die een huis kraakt, niet wordt vervolgd.
Maar dat de gemeente voor deze kwetsbare doelgroep gaat staan. Een uitzondering
maakt, wanneer zij een huis claimen dat al meer dan een jaar leeg staat. Dat Den Haag
waarlijk voorop gaat lopen, om aan het andere Den Haag te laten w eten dat er
woningnood is!

