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Geachte mevrouw Nijhof, 
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 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 
U heeft namens uw fractie raadsvragen gesteld inzake spookjongeren. Hieronder treft u onze 

antwoorden aan. 
 

1. Kent Hengelo ook “spookjongeren”?  
Zo ja, hoeveel staan er geregistreerd als VOW 

 
Voor een inventarisatie hebben wij gekeken naar jongeren die sinds 1 januari 2018 zijn 

uitgeschreven. 
 

Tussen 01-01-2018 en 25-06 2019 zijn er 56 personen van de doelgroep uitgeschreven naar 
vertrokken naar onbekend (VOW). Daarvan zijn intussen al weer 11 personen in een andere 

gemeente ingeschreven. 
 

Van de 45 personen die over blijven kunnen we niet met zekerheid bepalen of zij onder het begrip 
spookjongeren vallen. De groep is te divers. Het betreft EU-onderdanen/Nederlanders/burgers met 

een status regulier en asiel. Vaak schrijven EU-onderdanen zich na een tijdelijk verblijf/studie niet 
zelf uit en daarmee weten we dan ook niet waar ze nu zijn. Bij een enkele persoon kunnen we op 

basis van de adreshistorie vermoeden dat ze hier mogelijk wel verblijven maar niet staan 
ingeschreven.  

 
2. Wat doet de gemeente eraan om te voorkomen dat jongeren “kwijtraken”? 

 
Onze integrale aanpak binnen het sociaal domein is erop gericht om jongeren niet kwijt te raken 

maar waar nodig te begeleiden naar een volwaardig en zelfstandig bestaan. Daar zetten we 
voortdurend op in door bijvoorbeeld jongeren uit het bijzonder onderwijs vroegtijdig op te pakken 

en te begeleiden naar vervolgstappen binnen het onderwijs, dagbesteding of werk. 
 

 
3. Welke instanties worden ingeschakeld om “spookjongeren” op te sporen? En wat 

zijn de resultaten? 
 

Wij hebben geen specifieke aanpak om “spookjongeren” op te sporen. Er zijn wel werkafspraken 
gemaakt om spookburgers in Hengelo te voorkomen. Dit doen wij door een postadres te 

verstrekken (na check op fraude) wanneer een persoon die in Hengelo verblijft en geen andere 
opties heeft, daar om vraagt. 
 
Er zijn ook voorzieningen voor dak- en thuisloze jongeren. Voor dak en thuisloze jongeren hebben 

we de regionale opvangvoorziening TOV in Enschede. Twentse jongeren tussen 18 en 26 jaar die 
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dakloos zijn geworden kunnen hier wonen voor maximaal 3 maanden. De toegang verloopt via het 

CIMot. 
 

Daarnaast is de centrumgemeente Enschede ook 1 van de 13 pilot regio’s van het landelijk 
actieprogramma dak- en thuisloze jongeren. Doel is dak- en thuisloosheid bij jongeren te 

voorkomen en in te zetten op duurzame oplossingen. De TOV in Enschede en de Twentse belofte 
zijn hier onderdeel van. Wij volgen de ontwikkelingen van deze pilot. 

 
 

4. Is het bekend dat de kostendelersnorm een reden kan zijn van uitschrijving op 
het ouderlijk adres en kan de gemeente hierop inspelen? 

  
Ja, dat is bekend. Het betreft hier een wettelijke verplichting. Wij kunnen hier niet op inspelen, wij 

zijn gehouden de wet uit te voeren. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


