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Gemeente Alkmaar 

T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders 

 

PER E-MAIL VERZONDEN 

secretariaatvanzon@alkmaar.nl 

 

       

 

Datum         : 12 december 2019 

  

Betreft         : advies met betrekking tot jongvolwassenen binnen de gemeente Alkmaar 

  

 

Geacht College, 

 

Hiermee ontvangt u adviezen van de WmoRaad met betrekking tot jongvolwassenen binnen 

de gemeente Alkmaar in relatie tot de onderwerpen bewonersondernemingen, 

hangruimtes/straatcoaches, woonruimte en onderwijs/werk. Deze adviezen zijn tot stand 

gekomen in samenwerking met onze Commissie Jongvolwassenen. 

 

Jongvolwassen en bewonersondernemingen 

Alkmaar heeft voldoende hangplekken en buurthuizen/ bewonersondernemingen in de 

wijken. We zien echter dat deze 18 buurthuizen/ bewonersondernemingen zich niet of 

nauwelijks op de jongvolwassenen richten.  

Wij adviseren u ervoor zorg te dragen, dat alle buurthuizen of bewonersondernemingen 

d.m.v. een (miniem) bonussysteem gestimuleerd worden om ruimtes te creëren of te 

faciliteren voor jongvolwassen om ze in hun eigen wijk met eigen vrienden te kunnen 

ontwikkelen en op te groeien. In dergelijke ruimtes voelen jongeren zich thuis, zowel overdag 

als in de avonduren.  

 

Hangruimtes en straatcoaches 

Hangjongeren zijn er altijd geweest. Jongeren hebben ruimte nodig voor zichzelf om zich te 

ontwikkelen, o.a. door contact te maken met hun leeftijdsgenoten op straat of elders. De 

laatste tientallen jaren worden hangjongeren als een probleem gezien. In de gesprekken met 

jongvolwassenen is naar voren gekomen dat ook inwoners van Alkmaar boven de 18, 

rondhangen op straat.  
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Natuurlijk veroorzaakt niet iedereen overlast. Degenen die dit wel doen, doen dit veelal door 

rondrijden op brommers/scooters (geluidsoverlast), roepen, schreeuwen en fluiten naar 

anderen, evenals door vervuilen van de buurt met kauwgom, sigarettenpeuken, graffiti, 

flesjes, blikjes en ander afval. Mensen kunnen zich hierdoor onveilig voelen. Uit onderzoek1 

is gebleken dat een straatcoach hiervoor de juiste persoon is. Straatcoaches zijn in staat om 

tegen de jongeren op te treden, omdat ze - in tegenstelling tot andere ketenpartners - snel 

ter plaatse kunnen zijn. Wij bevelen u aan, dat bekwame straatcoaches de begeleiding en 

het contact met jongeren en jongvolwassenen te onderhouden. Straatcoaches kunnen het 

gat dichten tussen de begeleiding uit de jeugdwet en begeleiding vanuit de Wmo. De 

gemeente kan hierbij de coördinatie en de controle uitoefenen met betrekking tot 

straatcoaches. 

 

Woonruimte 

Gezien er voor jongvolwassenen een groot tekort is aan woonruimte zijn zij veelal 

genoodzaakt langer dan gewenst is bij hun ouders te blijven wonen. Dit geldt ook voor de 

jongeren met bepaalde (psychische) problematiek. Helaas zien wij de laatste jaren, dat meer 

en meer jongeren dakloos raken. De afstand tot een toekomst met voldoende mogelijkheden 

neemt hiermee ook af. De gemeente Alkmaar heeft een bijdrage geleverd aan woonruimte 

voor deze doelgroep door het aanbieden van beschermd thuis. De WmoRaad Alkmaar 

adviseert de gemeente om dit voort te zetten en initiatieven voor deze doelgroep te 

stimuleren vanuit het Transferpunt Wonen. 

 

Onderwijs en werk jongvolwassenen 

Binnen de regio is er een zichtbaar probleem met betrekking tot onderwijs voor 

jongvolwassenen zonder startkwalificatie en een hulpvraag. Leraren en consulenten in het 

regulier en speciaal onderwijs hebben een groot probleem met het vinden van de juiste hulp 

en een passend aanbod gericht op onderwijs van jongeren boven de leeftijd 18.  

De WmoRaad Alkmaar adviseert u er voor zorg te dragen, dat de Wmo-consulenten bij een 

aanmelding van jongvolwassenen die geen startkwalificatie hebben, direct in contact treden 

met RMC en met hen samenwerken. 

 

 

 

 

 

 
1 Onderzoek van Significant 20-02-2012 i.o.v. gemeente Amsterdam 
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De weg naar de gemeente weten te vinden 

Voorliggend is dat veel jongvolwassenen de weg naar de gemeente niet weten te vinden. Zij 

geven aan, dat het voor hen te omslachtig is vanwege e-mails met afspraken en het invullen 

van formulieren. Niet iedere jongvolwassenen beheerst de Nederlandse taal voldoende en/of 

beschikt niet over voldoende digitale vaardigheden. De WmoRaad adviseert daarom ook in 

te zetten op laagdrempelig contact en hulp bij het vinden van de weg door het promoten van 

cliëntondersteuning.  

 

Samenvattend:  

De WmoRaad Alkmaar adviseert u om zorg te dragen voor: 

• Bewonersondernemingen plekken laten creëren waar jongeren elkaar gemakkelijk 

kunnen vinden (en dus van elkaar kunnen leren, tips en adviezen krijgen van 

leeftijdsgenoten met soortgelijke ervaringen) 

• Het inzetten van straatcoaches vanuit de Jeugdwet en Wmo 

• Het voortzetten van het beschermd wonen thuis en het stimuleren van woon- 

initiatieven in samenwerking met het Transferpunt Wonen. 

• Wmo-consulenten actief laten samenwerken met het RMC indien een 

jongvolwassenen geen startkwalificatie heeft. 

• Inzetten op laagdrempelig contact met jongvolwassenen en het promoten van 

cliëntondersteuning.  

 

Vertrouwende u hiermee te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw reactie, verblijf ik, 

 

hoogachtend, 

namens de WmoRaad Alkmaar 

 

 

V. Vlietstra 

voorzitter  
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