Schriftelijke vraag Raadsfractie CDA-Westerveld op grond van Artikel 36 Regeling van
orde voor de vergadering van de gemeenteraad.
Datum: 9 december 2020.
Onderwerp: Activiteiten voor jeugd en jongeren.
Geacht College van Burgemeester en Wethouders,
In de afgelopen tijd hebben we met zijn allen veel te maken gehad met de maatregelen om de
corona-pandemie zoveel mogelijk beheersbaar te maken. Dat heeft veel beperkende
maatregelen tot gevolg waarvan iedereen op de een of andere manier last heeft.
Het is, zoals deskundigen zeggen, vooral ook voor onze jeugd en jongeren een heel moeilijke
periode mede vanwege het enorme gebrek aan sociale contacten en georganiseerde
activiteiten. Dat speelt natuurlijk al een groot aantal maanden maar juist ook in de maand
december waarin sociale contacten en nabijheid zo belangrijk zijn is de situatie ook voor hen
extra triest.
We zijn dan ook blij met de aandacht die onze minister-president op 8 december tijdens de
persconferentie besteedde aan de jeugd en de oproep aan gemeenten om, samen met de
rijksoverheid voor hen en vooral met hen activiteiten te organiseren. Belangrijk daarbij was ook
de mededeling dat daar extra middelen voor worden vrijgemaakt.
Het CDA is daarnaast verheugd te kunnen constateren dat eerder al het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangegeven heeft opnieuw subsidie te gaat
verstrekken voor gemeentelijke projecten die in coronatijd verveling bij de jeugd tegengaan.
Alle 355 gemeenten kunnen nu meedoen. Het betreft het programma: “Jeugd-Aan-Zet”. Het
gaat hierbij maar liefst € 10.000,- per gemeente om een of meerdere maatschappelijke
activiteiten te organiseren die toegankelijk zijn voor alle jongeren van 12-25 jaar. Het
achterliggende idee is jongeren aan te zetten tot iets wat wel mag en wat ook nog eens helpt in
de strijd tegen het coronavirus.
Het gaat nadrukkelijk niet om jongeren die te boek staan als probleemjeugd of in beeld zijn bij
de jeugdzorg maar om jongeren die zich, vanwege de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen, vervelen en overlast veroorzaken in de openbare ruimte door bijvoorbeeld samen
te scholen of met z’n allen te socializen.
In de afgelopen zomer was er ook al een subsidie-programma waaraan 50 gemeenten met
minder dan 60.000 inwoners konden deelnemen en een subsidie konden aanvragen voor de
organisatie van activiteiten voor jeugd van 12 tot 18 jaar.
Een en ander leidt tot de volgende vragen aan het College waarvan we hopen dat
beantwoording, mede gelet op de actualiteit ook vanwege de naderende feestdagen, zeer snel
zal plaatsvinden:

1. Is het college het met de CDA-fractie eens dat extra aandacht voor onze jeugd en
jongeren noodzakelijk is juist in deze tijd van corona en de daardoor opgelegde
beperkingen?

Pagina 1|2

2. Is het college bekend met de mogelijkheid tot de genoemde subsidieaanvrage en heeft
die al plaatsgevonden of gaat de subsidieaanvrage bij het ministerie van VWS snel
plaatsvinden?
3. Heeft het college ook voor deze zomer een subsidie-aanvrage ingediend? Zo ja, is die
toegekend? Zo nee, waarom is geen aanvrage gedaan of heeft toekenning niet
plaatsgevonden?
4. Is het college met de CDA-fractie van mening dat het zeer zinvol is activiteiten voor de
jeugd en jongeren te organiseren om verveling als gevolg van de vrijheidsbeperkende
maatregelen tegen te gaan?
5. Is het college met de CDA-fractie van mening dat goede en aansprekende activiteiten
vooral samen met de jeugd en de jongeren moeten worden bedacht? Zo ja, zijn er
daarover ook al contacten met de hen? Zo nee, wie gaat dan welke activiteiten
organiseren en wanneer is de start ?
De CDA fractie verzoekt het college dringend om een en ander snel in gang te zetten voor
zover er nog geen concrete stappen gezet zijn.
Daarnaast verzoeken we het college om de betreffende portefeuillehouder tijdens de Politieke
avond Westerveld van 22 december a.s. aan de raad een terugkoppeling te geven van hetgeen
tot dan gedaan is om activiteiten voor de jeugd en jongeren te gaan organiseren en tevens de
raad te informeren welke activiteiten inmiddels gepland zijn of zijn uitgevoerd.

Namens de CDA-fractie
Adri van der Weyde
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