
 

Aan de Burgemeester en Wethouders van ‘s-Hertogenbosch 

Schriftelijke vragen ex. artikel 71 RvO:   Bijna 18. Wat moet je regelen? 

 

’s-Hertogenbosch, 14 april 2021 

 

Geacht college,  

 

Met de huidige wetgeving is 18 worden een belangrijke gebeurtenis. Als 18-jarige komt er veel op je 

af.  Je bent verantwoordelijk voor de financiële verplichtingen, je kan je inschrijven bij 

woningbouwverenigingen. Je kan een zorgtoeslag of huurtoeslag aanvragen. Zomaar wat 

voorbeelden van zaken die veranderen als je meerderjarig en volwassen bent geworden.  

Een belangrijk knelpunt doet zich voor in de integrale aanpak bij de overgang van 18-min naar 18-

plus. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in ‘Sociaal domein op koers?’.  

Een tijdige voorbereiding op 18 worden kan een hoop ellende en zorgvragen voorkomen. Op internet 

staat genoeg informatie over de overgang van 18-min naar 18-plus. Echter constateren wij dat onze 

gemeentelijke website en informatievoorziening daarin tekortschiet. Er valt geen informatie over te 

vinden. Wij vinden het een taak van de gemeente om alle inwoners van de juiste informatie te 

voorzien. Dat geldt ook voor als je 18 jaar wordt en er veel verandert.  Als 18 jarigen over de juiste 

informatie beschikken, kunnen veel problemen zoals schulden, het vinden van woonruimte, 

zorgvragen worden voorkomen. De gemeente Eindhoven informeert de (bijna) 18 jarigen over 

veranderingen en wat je moet regelen als je 18 bent geworden. 

Bijna 18. Wat moet je regelen? | Eindhoven 

Daarom stelt GroenLinks de volgende vragen:  

1. Bent u met ons eens dat het een gemeentelijke plicht is om alle inwoners van de juiste 

informatie te voorzien? 

2. Bent u bereid om op de gemeentelijke website de juiste informatie te delen over deze 

belangrijke levensgebeurtenis zodat jongeren en ouders makkelijk en snel de juiste 

informatie kunnen vinden op onze gemeentelijke website? 

3. Bent u bereid, wanneer de juiste informatie gepubliceerd is op de website, dit ook te delen 

met en goed te promoten naar de jongeren en hun ouders/verzorgers zodat zij hiervan op de 

hoogte zijn? 

 

Namens de fractie van GroenLinks  

Yeliz Doğan 

https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/levensgebeurtenissen/bijna-18-wat-moet-je-regelen

