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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Gemeentebelangen betreffende over de 
huisvesting van probleemjongeren 

 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

 Op  23 maart 2020 heeft de fractie Gemeentebelangen onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van 
orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over de huisvesting van 
probleemjongeren:  
 
Gemeentebelangen heeft vernomen dat er vanuit organisaties in Den Helder, waaronder de stichtingen 
Beacura, Leger des Heils en Klimop, verschillende trajecten zijn opgezet waarvoor kansarme 
probleemjongeren vanuit het hele land -met name uit Almere, Lelystad en Rotterdam- gehaald worden. Deze 
probleemjongeren, onder wie jeugdige Antillianen, worden vervolgens met zorggeld/subsidies vanuit het 
Sociaal Domein van de gemeente Den Helder begeleid gedurende 1 á 1,5 jaar. Vervolgens worden zij naar 
onder meer Woningstichting doorverwezen met de eis dat zij een huis moeten hebben. 
 
Alvorens in te gaan op uw vragen wil het college graag het volgende opmerken. Onze stad kent gelukkig 
goede zorgvoorzieningen. Ook voor jongeren die soms even niet thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld omdat het 
daar niet veilig is, of omdat er tijdelijk extra begeleiding nodig is, of omdat er een gedragsverandering nodig is 
met hulpverlening. Deze jongeren hebben een probleem, maar dat maakt ze nog geen probleemjongere. Het 
college staat er pal voor dat iedere jongere die dat nodig heeft zorg krijgt, ongeacht afkomst, zoals dat hoort in 
een inclusieve samenleving. 
 
Vervolgens beantwoorden wij deze vragen als volgt. 
 

1. Hoeveel subsidie wordt er verstrekt aan de eerder genoemde stichtingen voor 

jeugdhulpverlening? Kunt u hiervan per stichting een overzicht geven?  

Deze organisaties die zorg/verblijf bieden aan jongeren en jongvolwassenen (18-/18+) ontvangen geen 
subsidie, maar hebben contracten met de gemeenten in de Kop van NH: 
 
Leger des Heils voor: Beschermd wonen, begeleiding/begeleiding extra, verblijf jeugd residentieel, 
jeugdreclassering en behandeling/maatregel. 
 
Beacura heeft een contract begeleiding. In de op 1 maart geopende woonvorm in Julianadorp wordt intensieve 
begeleiding geboden aan (vnl.) jonge mensen met meervoudige problematiek. Er zijn enkele cliënten 
Beschermd wonen.  
 
Klimop heeft (nog) geen contract met de gemeente, er worden wel jongeren tot 18 jaar voor jeugdhulp met 
verblijf geplaatst, sommige jongeren komen als ze 18 worden in aanmerking voor Beschermd wonen.  
 

2. Heeft het college inzichtelijk hoeveel probleemjongeren er van buiten Den Helder hier worden 

opgevangen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan het college aangeven waarom hier voor gekozen 

is.  

Allereerst merken wij op dat wij met ons antwoord de Wet bescherming persoonsgegevens in acht hebben 
genomen en op basis daarvan u zo volledig mogelijk antwoorden.  
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Klimop biedt jeugdhulp met verblijf (16 plaatsen op dit moment). Verreweg het grootste deel van de cliënten is 
afkomstig uit Den Helder en de regiogemeenten in de Kop. Verblijf voor jongeren van buiten Den Helder wordt 
bekostigd door de gemeente van herkomst. Deze jongeren gaan bij voorkeur ook weer terug naar deze 
gemeente.  
 
Beacura biedt bijna uitsluitend begeleiding aan inwoners van Den Helder. Een enkele cliënt uit Schagen en 
Alkmaar is hier tijdelijk geplaatst (gefinancierd door deze gemeente). Er zijn goede afspraken met de 
organisatie gemaakt om aanzuigende werking te voorkomen. 
 
Het Leger des Heils biedt Beschermd wonen in meerderheid aan inwoners van de Kop van NH (8 van de 13).  
Enkele BW-plekken (5) zijn tijdelijk gevuld door inwoners van buiten de gemeente (gefinancierd door die 
gemeenten). Op reclasseringsplaatsen, die door Justitie worden bekostigd,  op dit moment 7 van de 23 
plaatsen, worden jongeren uit het hele land geplaatst. De gemeente heeft hier geen invloed op.  De drie op 
Verblijf jeugd geplaatste jongeren die op dit moment bij Vast en verder wonen, komen uit Den Helder en de 
regio Noord-Holland Noord.  
 

3. Het inwonertal is het afgelopen jaar gegroeid met circa 600 personen. Kunt u aangeven 

hoeveel personen hiervan vanuit de instellingen Beacura, Klimop en het Leger des Heils in Den 

Helder ingeschreven staan?  

De woonzorglocatie van Beacura is pas dit jaar geopend. Als aangegeven worden hier bijna uitsluitend 
inwoners van de gemeente zelf opgevangen. Hierover zijn afspraken gemaakt met de organisatie.  
 
Klimop biedt primair hulp aan inwoners van de gemeente Den Helder. Doel is dat cliënten van elders 
uitstromen in de eigen gemeente. 
 
Ook Vast en verder van het Leger des Heils richt zich primair op bewoners van de eigen regio (dit conform de 
landelijke afspraken over landelijke toegankelijkheid en regiobinding BW). Zijn er plekken vrij dan wordt soms 
tijdelijk een Beschermd wonen plek geboden aan cliënten van gemeenten van buiten de regio. Er vinden soms 
ook “ruils” plaats met Vast en Verder Alkmaar. Cliënten die geplaatst worden op een Justitieplek komen uit het 
hele land.  
De mensen die afkomstig zijn vanuit een andere gemeente (BW en justitiabelen), kiezen er in grote 
meerderheid niet voor zich in Den Helder te vestigen en gaan terug naar hun gemeente van herkomst.   
 
Het effect op het inwonersaantal is nihil. 
 

4. Bent u met ons van mening dat het naar Den Helder halen van probleemjongeren geen eerlijke 

manier is ten opzichte van andere woningzoekenden die al langere tijd op een wachtlijst staan 

voor een woning?   

Voor zowel Beacura als Klimop geldt dat ook vervolghuisvesting in eigen beheer plaatsvindt.  
Er wordt ook na uitstroom geen appel op de woningcorporaties gedaan.  

 
Jongeren die in Den Helder uitstromen uit Vast en verder krijgen geen voorrang van de corporaties, maar 
moeten net als andere woningzoekenden wachten tot er voldoende punten verzameld zijn. 

 
5. Hoeveel van deze personen/jongeren klopten bij de gemeente de afgelopen drie jaren 

(uitgesplitst naar jaar) aan voor een bijstandsuitkering?  

Deze informatie hebben we niet. We weten ook niet hoeveel Helderse jongen bij andere gemeenten in 
Nederland aankloppen voor een uitkering na een verblijf in een jeugdinstelling aldaar.  
 
Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 7 april 2020 
    
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
Jeroen Nobel 
burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

   


