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Artikel NOS nieuwsuur, 3 april 2020
Ongevraagd advies “Jongeren acuut in geldproblemen”

Geacht College,
In bijgaand artikel heeft de NOS op 3 april jl. aandacht gevraagd voor jongeren tussen 18 en 26
jaar met een uitkering of minimumloon, die door de coronacrisis acuut in geldproblemen zijn
gekomen. Wij zijn het ermee eens dat deze groep inwoners van Haarlemmermeer op korte
termijn door de gemeente geholpen zou moeten worden. Daarom brengen wij u hierover een
ongevraagd advies uit.
Wij nemen aan dat we u niet hoeven te overtuigen van het belang van deze actie.
De problemen van deze groep jongeren zijn in de afgelopen weken alleen maar groter
geworden en de vooruitzichten op de langere termijn zijn uitermate zorgelijk.
Wij adviseren u als volgt:
1. Op de website van de gemeente en in de Nieuwsbrief van SDV aandacht geven aan
deze problematiek en aan het aanbod tot hulp van de gemeente en waaruit die hulp
kan bestaan. Wij zien geen rol voor de middelbare scholen, gelet op de doelgroep die
we benoemen.
2. Alle gezinnen en jongeren die bij de gemeente bekend zijn, vanuit het bestand van de
gebruikers van de Bijstand en Bijzondere Bijstand, schriftelijk op de hoogte brengen
van de mogelijkheden tot hulp door de gemeente. Voor jongeren onder 27 jaar schijnt
het bijzonder moeilijk te zijn om een bijstandsuitkering te krijgen. Wij bepleiten
daarom een versoepeling.
3. Jongerenwerkers van Meerwaarde inschakelen om actief jongeren in deze
leeftijdscategorie te benaderen om te traceren of en zo ja welke financiële problemen
zij hebben en te onderzoeken welk individueel hulpaanbod passend zou zijn.
4. In overleg te treden met het UWV om langs die lijn jongeren op te sporen die nog niet
bij de gemeente bekend zijn en hen vervolgens ook door jongerenwerkers te laten
benaderen met een aanbod tot hulp.
5. U werkt al met Plangroep voor mensen die zich hebben aangemeld voor hulp van de
Voedselbank. We adviseren dat u ook Plangroep zult stimuleren om gericht deze
jongeren te helpen om uit de problemen te komen en te blijven.
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U heeft al een systeem ingericht – met o.a. corporaties en zorgverzekeraars - op vroeg
signalering van oplopende schulden. Ook langs die weg lijkt het ons mogelijk om
jongeren op te sporen die in problemen zitten en hen te benaderen om mee te werken
aan oplossingen.

Uiteraard staat de Participatieraad open voor nog andere benaderingen die hetzelfde resultaat
opleveren: jongeren uit financiële problemen helpen en houden.
Wij vertrouwen erop dat u nog deze maand de nodige acties in gang zult willen zetten.
Wij zien met belangstelling uit naar uw reactie en de effecten van uw acties.

Met vriendelijke groeten,

G. Hille
Voorzitter Participatieraad Haarlemmermeer
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