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Motie Oost West Thuis Best 
De raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 8 november 2018 

 
Quote uit het boek ‘Buitenspel en van de radar verdwenen’: 
 
“Ik probeer nu mijn best te doen, ik wil niet mijn hele leven op straat zwerven en domme dingen doen. Ik wil een 
toekomst opbouwen.” 
 

Constaterende dat: 

� In Apeldoorn jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats verblijven. 
� Zij graag een opstap willen naar een stabiele basis en 
� Een structurele aanpak van deze situatie wenselijk is, ook voor deze inwoners geldt dat Apeldoorn 

een comfortabele stad moet zijn. 

Overwegende dat: 

� Er door het Outreachend Team niet geïndiceerde zorg wordt geboden aan deze jongeren; 
� Er opvanglocaties zijn die juist geïndiceerde jongeren opvangen; 
� Het aantal jongeren zonder vaste woon- en/of verblijfplaats dat op dit moment geholpen wordt 

rond de 135 ligt; 
� Het college in de Sociale Monitor het aantal jongeren zonder vaste woon- en/of verblijfplaats bij 

houdt, daarbij ook vermeldt dat de problematiek ernstiger wordt; 
� Het college hierbij aangeeft dat de problemen rondom huisvesting zich opstapelen; 

Concluderende dat: 

� Een thuis helpt jongeren weer deel te laten nemen aan de maatschappij, zoals blijkt uit projecten 
elders in het land; 

� Het op deze wijze helpen van jongeren waarbij nog geen sprake is van vaststelling van 
noodzakelijke zorg helpt om te voorkomen dat zij in de psychiatrie terechtkomen; 

Verzoekt het college: 

� In gesprek te gaan met de geëigende instanties bijvoorbeeld gebruik makende van de expertise van 
het Outreachend Team om zo te komen tot een structurele woonoplossing waarin woningen 
beschikbaar komen waar jongeren zonder vaste woon- en/of verblijfplaats een thuis hebben 
waardoor ze weer integreren in de samenleving; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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