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Schriftelijke vragen inzake grijs wonen onder jongeren en broodnood  
 
In Utrecht is er een groep jongeren die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, zij 
overnachten her en der op een adres. Zij staan nergens ingeschreven en hebben daarom geen 
recht op sociale voorzieningen. Dit wordt “grijs wonen’’ genoemd.  
Jongeren lopen tegen problemen aan op het moment dat zij een uitkering willen aanvragen bij 
werk en inkomen. Er wordt van de jongeren gevraagd om veel informatie aan te leveren, dit 
vindt de PvdA fractie ook terecht. Het aanvragen van een Digi D code duurt een tijd en het 
verdere proces van informatie verzamelen ook. Het kan daarom wel 9 weken duren voordat een 
jongere ook daadwerkelijk een uitkering toegewezen krijgt. In tussentijd moeten deze 
jongeren maar zien hoe zij rondkomen en aan eten komen.  
Een ander probleem doet zich voor met de huur van een kamer: als een jongere die in een 
begeleidingstraject zit een kamer toegewezen krijgt dan dient er vaak een borgsom en een 
maand huur vooruit betaald te worden. Ook hier is dit weer een probleem als zij zonder 
inkomen zitten.  
Recent heeft U-2B Heard! in opdracht van het college onderzoek gedaan naar de 
leefomstandigheden van deze groep jongeren. Ook hier kwamen de problemen van het grijs 
wonen en broodnood aan de orde.  
 
Verschillende organisaties (U-2B Heard!, Stade Back Up, De Dijk etc.) in Utrecht die zich 
bezighouden met deze doelgroep geven aan dat zij de problemen rondom grijs wonen en 
broodnood al diverse malen hebben aangekaart. Echter, tot op heden zonder resultaat. Men 
geeft ook aan dat ze het gevoel hebben afhankelijk te zijn van de willekeur van medewerkers.  
 
De PvdA fractie maakt zich grote zorgen over deze toenemende knelpunten. Er ligt immers een 
afspraak met de raad dat aan mensen die een uitkering hebben aangevraagd en in broodnood 
verkeren altijd een voorschot verstrekt dient te worden. De PvdA heeft daarom de volgende 
vragen aan het college:  
 

1.  Is het college bekend met het toenemende probleem van grijs wonen onder jongeren en 
de problemen rondom broodnood? 
 

2. Is bij het college bekend dat diverse organisaties deze problemen hebben aangekaart 
maar dat tot op heden de problemen nog steeds niet opgelost zijn?  
 

3. Enige tijd geleden heeft de raad met het college afgesproken dat mensen die een 
uitkering hebben aangevraagd en in broodnood verkeren altijd een voorschot krijgen. 
Kan het college aangeven hoe de afspraak met de raad over broodnood zich verhoudt 
tot wat de organisaties aangeven? 
 

4. In welke situaties wordt een voorschot geweigerd ondanks broodnood? 
 

5. Is het college bereid de problematiek van grijs wonen en broodnood met spoed aan te 
pakken en met een plan van aanpak te komen? 

 
 
 


