COLUMN – Zaterdag Live, 3 april 2021 - Columnist: Ingrid Gyömörei

Dakloze jongeren
Nieuws, groot nieuws gisteren. En dan heb ik het niet over #Omztigtelders of
#Rutteleugenaar of #Ollongrenslordig. De jacht op “Omtzigt elders” heeft op 1 april
het nieuws gedomineerd. En dat was geen grap.
Hierdoor miste u gisteren de cijfers. Het goede nieuws zo u wilt.
“Na jarenlange stijging nu minder daklozen, vooral afname onder jongeren”.
En “Er is een einde gekomen aan de jarenlange stijging van het aantal daklozen in
Nederland. In januari 2020 waren er naar schatting 36.000 daklozen, tegen 39.000 in
2018” blijkt uit cijfers van het CBS.
Ik hoor u denken, mooi! Over tot de orde van de dag. Kom op zeg, nog even aandacht
graag. Ik was nog niet klaar: “de oorzaak van de daling is niet onderzocht. We hebben
wel gezien dat er vanuit de overheid beleid is gevoerd om de stijgende aantallen
tegen te gaan, dus is het plausibel om aan te nemen dat dit beleid z’n vruchten
afwerpt” zegt Tanja Traag van het CBS.
En dát jongens en meisjes is ook geen grap. Ze heet echt Tanja Traag. En het is niet
onderzocht. De énige officiële cijfers zijn van het CBS. En die werken op basis van
schattingen. Daarbij wordt niet gekeken naar mensen die illegaal in Nederland
verblijven en dakloos zijn
Meer goed nieuws: “Vooral het aantal jonge daklozen (van 18 tot 27 jaar) is gedaald.
Begin 2020 waren dat er naar schatting 8500, zo’n 2000 minder dan in 2016”.
Mevrouw Traag is snel, vooral met haar rekentruc. Net hadden we een vergelijking
tussen de cijfers van januari 2020 tegenover die van 2018. Nu het over jongeren
gaat, slepen we er ineens 2016 bij.
Meestal wanneer er met cijfers gegoocheld wordt, is er iets aan de hand.

Iets wat de politiek niet wil weten. En al helemaal niet wil onderzoeken. Movisie deed
dat wel, in opdracht van de Stichting Zwerfjongeren. Zij constateerden dat het aantal
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dakloze jongeren (18 tot 30 jaar) in 2018, 12.600 bedroeg. Ruim 2000 meer, dan
waar het CBS mee komt. Zijn er in de cijfers over 2020 toch mooi al 2.100 jongeren
extra ‘zoek gerekend’.
Vergeef me mijn cynisme. En oh ja, de nieuwste cijfers stammen van 1 januari 2020,
toen er nog geen sprake was van de coronacrisis. ”We hebben op dit moment dus nog
geen zicht op de effecten van de crisis”, aldus de demissionair staatssecretaris Paul
Blokhuis.
Iedereen voelt op zijn klompen aan, dat vanwege corona de aantallen niet beter zullen
worden. De echte klap komt na onze vaccinatie, zal ik maar zeggen. Wanneer het land
weer opstart, huisuitzettingen vanwege huurschuld weer mogen. En duidelijk wordt
welke bedrijven ten onder zijn gegaan aan een jaarlang lockdown.
Nog even wat cijfers.
Stichting Zwerfjongeren, weet ook te melden dat stijging van het aantal daklozen
sinds 2009, vooral lijkt samen te hangen met een verdriedubbeling van het aantal
daklozen met een niet-westerse migrantenachtergrond. Groepen buiten beeld.
Emancipatie van niet-westerse migranten in daklozenland. Iedereen die nu nog durft
te beweren dat vluchtelingen of niet-westerse migranten verantwoordelijk zijn voor
het tekort aan woningen moet maar eens over deze cijfers nadenken. Henk en Ingrid,
die zo hard schreeuwen dat hun kinderen zo lang op een betaalbare woning moeten
wachten, moeten de échte oorzaak maar eens gaan benoemen. Namelijk een tekort
aan betaalbare woningen door afbraak en verkoop van sociale woningbouw aan
buitenlandse beleggers.
Henk, Ingrid: ‘kinderen zwerven op straat. Vanwege het uitkleden van jeugdzorg;
vanwege de keuze geen uitkering meer te geven aan jongeren tot 27 jaar. En het feit
dat mensen met een uitkering, vanwege de kostendelersnorm, geen lege kamer
durven te verhuren aan een – potentieel – dakloze’.
Henk, Ingrid: ‘de problematiek van dakloze jongeren stijgt. Omdat u gekozen heeft
voor partijen die de solidariteit uit de samenleving hebben gesloopt. Het mededogen
voor de zwakkere zo u wilt. Omdat u massaal gekozen heeft voor Rutte en rechts. Een
leugenaar met geheugenverlies. En een Kamer, die instemt met beleid dat alles
afbreekt en vooral cijfers noch oplossingen biedt. Aan het van de dag gaan zij immers
met een riant salaris, gewoon terug naar hun warme huis….’
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