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Onderwerp 

Afdoening Motie spreekuur op locatie 

  

Uw raad heeft tijdens de behandeling van het Deltaplan Armoede en Schulden (RIS297685) op 

21 september 2017 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie “Spreekuur op locatie” 

(RIS297996) aangenomen. 

 

Constaterende dat:  

- In het Deltaplan Armoede en Schulden het bereiken van de 18-jarige leeftijd als een 

belangrijke levensgebeurtenis wordt gedefinieerd die gepaard gaat met grote 

veranderingen in persoonlijke én financiële omstandigheden; 

- JIP Den Haag jongeren die dit nodig hebben ondersteuning biedt bij de financiële 

veranderingen; 

 

Overwegende dat: 

- Het bereiken van de 18-jarige leeftijd niet alleen voor het kind maar ook voor 

ouders/verzorgers veel financiële veranderingen met zich meebrengt, zoals een eigen 

ziektekostenverzekering en het wegvallen van kinderbijslag; 

- JIP Den Haag iedere werkdag een spreekuur heeft in het eigen kantoor maar dat het bereik 

van deze spreekuren zou kunnen worden vergroot wanneer dit incidenteel op locatie 

gebeurt; 

 

Verzoekt het college: 

- Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een inloopspreekuur van het JIP (of een 

andere instantie) op middelbare scholen, MBO-instellingen en HBO-instellingen waar 

jongeren en hun ouders terecht kunnen met vragen over de financiële veranderingen waar 

ze mee te maken krijgen als ze 18 jaar worden. 

 

Het college geeft op de volgende manier antwoord op deze uitspraak van de raad. 

 

Het JIP geeft verschillende stedelijke en locatiegerichte voorlichtingsbijeenkomsten aan jongeren op 

het voortgezet onderwijs (VMBO en HAVO/VWO), het MBO, het HBO, aan ouders en professionals. 

Daarnaast organiseert het JIP spreekuren op diverse locaties en is er met een campagne specifieke 

aandacht voor de financiële veranderingen waar jongeren mee te maken krijgen als ze 18 jaar worden. 
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Voorlichting onderwijs 

 ‘Bijna 18 en dan …’ is een voorlichtingsbijeenkomst van een uur tot anderhalf uur voor jongeren 

van 17 jaar, ouders én professionals (bijvoorbeeld over jeugdhulp, onderwijs, CJG), waarbij op 

interactieve wijze wordt ingegaan op de veranderingen en verantwoordelijkheden die komen met 

het 18 jaar worden. Tevens krijgen zij een overzicht van al deze verantwoordelijkheden (o.a. 

afsluiten zorgverzekering, jaarlijkse belastingaangifte, etc.). Deze voorlichting wordt op school, 

binnen het jongerenwerk of een vereniging/instellingen gegeven. 

 

 ‘Moneywise’ is een andere voorlichtingsbijeenkomst van anderhalf uur voor jongeren van 14-18 en 

18-25 jaar waarin situaties waar jongeren tegenaanlopen op interactieve wijze worden besproken. 

Van studiefinanciering, uit de schulden komen tot de verantwoordelijkheden bij achttien jaar. 

Deze voorlichting wordt ook op school, binnen het jongerenwerk of een vereniging/instellingen 

gegeven. 

 

 Het JIP heeft in samenwerking met het Debatbureau het preventieprogramma ‘Jouw geld, jouw 

toekomst’ ontwikkeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs in Den Haag. 

 

 ‘Hoe word je rijk?’ is een programma dat wordt aangeboden aan vmbo-scholieren in de leeftijd van 

16 en 17 jaar. Het is gericht op schuldpreventie. Het doel is om jongeren bewust te maken van hun 

financiële verantwoordelijkheid vanaf hun 18e verjaardag en de veranderingen die daarbij horen. 

 

Spreekuren en campagne 

 Er worden door het JIP diverse spreekuren in de wijk gehouden op locaties van Xtra welzijn. 

Tijdens een spreekuur kunnen jongeren op een zelfde wijze gebruik maken van de diensten van 

het JIP als op de reguliere locaties. Zo geeft het JIP ‘Goed met geld’ spreekuur, met informatie, 

advies en praktische hulp bij (dreigende) schulden. 

 

 De Gemeente Den Haag heeft, in samenwerking met jongeren en het JIP, een checklist ontwikkeld 

met alle zaken die je minimaal moet regelen als je 18 jaar bent. Voorlichting rond deze checklist 

komt in samenwerking met jongeren tot stand en kan daar waar behoefte is aan voorlichting 10 

keer per jaar gegeven worden. Deze checklist wordt twee keer per jaar verspreid aan zo’n 3.000 

17-jarigen. Als jongeren en hun ouders hier nog vragen over hebben dan staan de 

jongerenadviseurs van het JIP klaar met informatie, advies en praktische ondersteuning. Wanneer 

jongeren (en hun ouders) niet naar het JIP toe kunnen komen is het mogelijk om via WhatsApp 

(06-15888955) een afspraak te maken op school of in de wijk (bijvoorbeeld in de bieb, het 

wijkcentrum of de McDonald's). 

 

Gezien bovenstaande inzet en de extra inzet door middel van de checklist ‘Regel je Shit’ en de 

voorlichting over de zaken die gaan veranderen rond het 18e levensjaar wordt al voldaan aan de 

behoefte om op diverse locaties spreekuren te houden. Het college ziet geen noodzaak om meer 

spreekuren op scholen aan te bieden.  

 

Het  college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris de burgemeester 

 

Koen de Snoo Pauline Krikke 


