
 
Het college van burgermeester en wethouders 
 
Delft, 16 februari 2023 
 
Betreft: verjaardagskaart aan 18-jarigen om te helpen bij een goede start 
 
Geacht college, 
 
Vanaf 13 februari zullen jongeren uit Utrecht die 18 jaar worden een speciale verjaardagskaart van 
de gemeente ontvangen. ‘Om ze te feliciteren natuurlijk, maar vooral ook om aanstaande 18-jarigen 
te helpen met allerlei dingen die ze moeten regelen. Als jongeren er niet uit komen, kunnen ze hier 
hulp bij krijgen van de gemeente. Doel van de verjaardagskaart is onder meer voorkomen dat 
jongeren in de financiële problemen komen.’1 
 
Zodra je de leeftijd van 18 jaar bereikt, krijg je te maken met een scala aan verantwoordelijkheden 
waarvoor je zelf moet zorgen. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend wat dit allemaal inhoudt. Je 
moet bijvoorbeeld denken aan het aanvragen van studiefinanciering, het inschrijven bij een 
woningbouwcorporatie en het afsluiten van een zorgverzekering. 
 
Hart voor Delft is van mening dat effectieve communicatie met jongeren een aanzienlijke 
meerwaarde biedt en van groot belang is. Door jongeren goed te informeren kunnen mogelijke 
problemen op latere leeftijd voorkomen worden. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat iedereen 
de benodigde (informatieve) ondersteuning ontvangt vanuit hun ouders, vrienden of familiekring. 
Daarom ondersteunt Hart voor Delft dit initiatief volledig. 
 
Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen: 

1. Is het college bekend met het initiatief van de gemeente Utrecht om verjaardagskaarten te 
sturen naar inwoners die 18 jaar worden? 

2. Is het college het met Hart voor Delft eens dat dit een waardevol initiatief is? Zo nee, 
waarom niet? 

3. De gemeente kan uit de Basisregistratie Personen (BRP) halen wanneer Delftenaren 18 jaar 
worden. Wordt naar aanleiding hiervan iets verstuurd naar deze jongeren? 

4. Voorziet de gemeente Delftenaren die 18 jaar worden van enige maatschappelijke 
informatie? 

5. Zou het versturen van een verjaardagskaart aan 18-jarigen ook voor de gemeente Delft een 
meerwaarde hebben? Zo nee, waarom niet? 

6. Op welke termijn kan dit initiatief worden uitgerold in de gemeente Delft? En kan het college 
de gemeenteraad informeren over de voortgang? 

 
Wij zien de beantwoording met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de fractie van Hart voor Delft 
 
Daan Stellingwerf 

                                                             
1 https://www.utrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht-gemeente-utrecht/verjaardagskaart-aan-18-jarigen-om-te-
helpen-bij-een-goede-start/ 
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