JONG doet mee! Verkiezingsdebat
Gemeente Den Haag

JONG doet mee! is 27 februari in debat gegaan met verschillende politieke partijen in
Den Haag. Op 27 februari hebben de verschillende politieke partijen gepitcht wat zij de
komende 4 jaar voor jongeren uit de jeugdhulp willen bereiken.
Met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 in het vooruitzicht, spraken de
jongeren met politici en professionals daarna over twee belangrijke onderwerpen:

1. de jeugdhulp mag pas stoppen als aan vijf voorwaarden is voldaan: 1. Huisvesting, 2.
Werk/school, 3. Eén volwassene om op terug te vallen, 4. Een beperkt sociaal netwerk en 5.
Financiële voorbereiding op zelfstandigheid en inkomsten
2. Jongeren uit de jeugdhulp moeten voorrang krijgen op betaalbare woningen met een huur tot
250 euro

Onderstaande partijen gingen in debat. Partij voor de Dieren Den Haag en de Bond voor Studenten
Actie waren aanwezig in het publiek.

Platform van jongerenraden en jongeren
met ervaring in de jeugdhulp in regio Haaglanden

www.jongdoetmee.nl

Uit het debat zijn drie afspraken voortgekomen

1. De politici gaan ervoor zorgen dat jongeren de hulpverlener waar zij zich goed bij voelen kunnen
houden na hun achttiende. Er is twee weken geleden een motie aangenomen en zij gaan zorgen
dat die op deze manier wordt uitgewerkt.
2. De meeste politici (VVD is twijfelgeval) willen graag met ons onderzoeken en uitwerken of er een
apart woonnet voor jongeren uit de jeugdhulp kan komen. Een divers aanbod, veel woningen met
hele lage huren, woningen waar jongeren met elkaar kunnen wonen (ervaringshuizen of een groep
jongeren die graag samen willen wonen de gelegenheid geven om samen te wonen),
containerwoningen enz. Zodat jongeren uit de jeugdhulp en AMV’ers aan geschikte woonruimte
geholpen kunnen worden. Na de verkiezingen (april 2018) gaan we hier een afspraak over maken:
Een plan maken en het ambtelijk apparaat, woningbouwcorporaties, fondsen e.d. erbij betrekken.
3. Volgend jaar weer een debat of bijeenkomst met de raad over de kwaliteit van de hulp. Hoe
kunnen we die meten en verbeteren?

BEDANKT IEDEREEN

In de zomer van 2017 heeft JONG doet mee! alle politieke partijen in de tien gemeenten
in Haaglanden tien wensen van jongeren uit de jeugdhulp gestuurd. In de hoop dat zij
hiermee rekening houden bij het maken van hun verkiezingsprogramma’s.
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