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Aan het college van burgemeester en wethouders 
Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
 
Rotterdam,11 januari 2023 
 

Schriftelijke vragen Jongeren komen het vaakst niet rond  
 
 
Geacht college, 
 
Het NIBUD heeft dit jaar een rapport over rondkomen en betalingsproblemen gepubliceerd.1 
Uit het gevoerde onderzoek blijkt onder meer dat jongeren en jongvolwassenen (18 t/m 34 
jaar) de enige leeftijdscategorie is die in vergelijking met 2018 vaker aangeven moeite te 
hebben met rondkomen. Het percentage huishoudens in deze leeftijdscategorie die aangeeft 
moeilijk rond te komen is gestegen van 36 naar 49 procent. Bijna de helft van jongeren en 
jongvolwassenen heeft dus moeite om rond te komen. 
 
GroenLinks is geschrokken van het feit dat jongeren en jongvolwassenen landelijk zo hard 
geraakt zijn door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en dat dit het resultaat is. Als dit 
beeld representatief is voor de situatie in Rotterdam is meer inzet op het voorkomen van 
betalingsproblemen en het organiseren van snelle, toegankelijke hulp belangrijk. 
 
 Daarom stellen we de volgende vragen aan het college: 
 

1. Is het college bekend met deze trend? Heeft het college inzichtelijk of een soortgelijke 
trend zich voordoet in Rotterdam en kan ze dit toelichten?  

2. Heeft het college inzichtelijk wat de oorzaak is van deze ontwikkeling? Waarom wordt 
juist deze leeftijdscategorie dusdanig hard geraakt? 

3. In het geval dat het antwoord op vraag 1 en/of 2 ‘Nee’ is, is het college bereid de 
Rotterdamse situatie te onderzoeken en hierin de mogelijke oorzaken mee te nemen?  

4. Heeft het college voornemens om specifiek deze groep Rotterdammers te 
ondersteunen op het gebied van rondkomen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 

5. Is het college bereid om in volgende voortgangsrapportages op het gebied van 
armoedebestrijding speciale aandacht te besteden aan jonge en jongvolwassen 
Rotterdammers? 

 
 
Wij zien de antwoorden op deze vragen met veel belangstelling tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 

 
1 https://www.nibud.nl/download/12277/?tmstv=1672654332 
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