
Aan de griffier van de gemeente Roermond 
Postbus 900
6040 AX te Roermond 

Roermond, 6 december 2022

Betreft: artikel 43 vragen inzake jongeren in de bijstand en dakloosheid onder jongeren.

Geachte griffier,

Bij deze ontvangt u vragen van de D66 fractie. Wij verzoeken u deze vragen door te leiden naar het 
College van Burgemeester en Wethouders (B&W).

D66 vraagt via onderstaande vragen aandacht voor jongeren in de bijstand en dakloosheid onder 
jongeren.

Jongeren in de bijstand

Inleiding 
Uit een artikel, (Bijstand helpt jongeren onvoldoende (binnenlandsbestuur.nl), 14 november 2022) 
gepubliceerd door het Binnenlands Bestuur met als bron een onderzoek van de Nationale ombudsman, 
blijkt dat jongeren in de bijstand tussen de 18 en de 21 jaar een hoog risico lopen op langdurige 
geldproblemen. Dit wordt mede veroorzaakt door ingewikkelde regels en gebrekkige ondersteuning. 
D66 Roermond maakt zich zorgen en is dan ook benieuwd naar de situatie in Roermond.

Vragen
“Jongeren tussen 18 en 21 jaar vormen een bijzondere groep in de bijstand: omdat hun ouders nog een 
zogenaamde onderhoudsplicht hebben, komen zij niet in aanmerking voor een volledige 
bijstandsuitkering. De jongerennorm in de bijstand is zo'n 260 euro per maand. Als jongeren niet 
ondersteund worden door hun ouders, zou de gemeente het inkomen moeten aanvullen tot het sociaal 
minimum.” (Bijstand helpt jongeren onvoldoende (binnenlandsbestuur.nl), 14 november 2022)

1. a) (In hoeverre) vult de gemeente Roermond, bij jongeren wiens ouders hen niet ondersteunen, 
het inkomen aan tot het sociaal minimum? Zo nee, waarom niet?
b) Welke maatregelen treft de gemeente Roermond aanvullend bij deze jongeren om de kans op 
langdurige geldproblemen te verkleinen? 

“Ook de 'verplichte zoektermijn' zorgt voor problemen. Jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen, 
moeten eerst vier weken naar werk zoeken voordat ze een uitkering kunnen krijgen. Maar het merendeel 
van de jongeren die zich voor een bijstandsuitkering meldt, kan niet direct aan de slag. De zoektermijn 
zorgt er in de praktijk voor dat geldproblemen groter worden, stelt de ombudsman.” (Bijstand helpt 
jongeren onvoldoende (binnenlandsbestuur.nl), 14 november 2022)

2. Is het college van B en W eens met de constatering van de Ombudsman? Op welke wijze houdt 
men hiermee rekening in de uitvoering?

3. a) Hoeveel jongeren hebben in 2022 te maken gehad met een verplichte zoektermijn? 
b) Hoeveel jongeren zijn door bovengenoemde zoektermijn uit het zicht van de gemeente 
geraakt?

4. Waar kunnen jongeren de beschikbare informatie, formulieren en hulp vinden als het gaat om 
het aanvragen van een uitkering? Is de gemeente Roermond van mening dat deze informatie, 
formulieren en hulp voldoende toereikend en duidelijk zijn? Zo nee, wat gaat de gemeente doen 
om deze informatie nog beter onder de aandacht te brengen bij jongeren?
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D66 Roermond is van mening dat voor de langere termijn een opleiding beter kan zijn, 
aangezien men dan wellicht beter arbeidsperspectief heeft.

5. Op welke manier wordt er aan Roermondse jongeren in de bijstand de mogelijkheid geboden om 
een opleiding te volgen in plaats van werk te accepteren, ook als ze liever zouden willen 
werken?

Dakloosheid onder jongeren 

Inleiding 
‘’Steeds meer mensen worden dakloos, en vooral jongeren verliezen vaker het dak boven hun hoofd. 
Het aantal jonge daklozen steeg met ongeveer 50 procent, volgens Het Leger des Heils. De organisatie 
slaat alarm.’’ (Movisie, 29 november 2022).
Zie voor meer informatie: https://www.movisie.nl/artikel/alarm-over-dakloosheid-jongeren

Vragen 
6.  Bent u eens met noodkreet van Movisie? 

7. Ziet u ook in Roermond een stijging van dakloosheid onder jongeren? Kunt u dit toelichten? 

8. Op welke wijze is de gemeente Roermond aan de slag om dakloosheid onder jongeren zoveel 
als mogelijk te voorkomen? 

Alvast bedankt voor de beantwoording van onze vragen.

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van D66 in de Roermondse Gemeenteraad,
Laura Tegels
Michael Kalthoff
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