
   

   PvdA SCHAGEN 
                                                                                           MOTIE  
   

 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Onderwerp: Welzijn Jeugd 
 
 
De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 11 mei 2021 
 
 
constateert dat: 
 
- De sociale impact van het coronavirus op het leven van kinderen en jongeren groot is; 
- Door deze impact er sprake is van een mentale en sociale crisis onder kinderen en jongeren: 
  * Bijna de helft van de jongeren (18–24 jaar) voelt zich nu slechter dan voor de crisis; 
  * Kinderen en jongeren (8–18 jaar) geven aan zich minder gezond te voelen dan voor de crisis:  
      - meer jongeren voelen zich somber (+10%); 
      - meer jongeren hebben angstklachten (+15%); 
- Veel jongeren zichtbaar of onzichtbaar zowel geestelijk als lichamelijk lijden onder de coronacrisis; 
- Geestelijke en lichamelijke gezondheid voorwaarden zijn voor een betekenisvol en gelukkig leven; 
 
Overweegt dat: 
 
- Onze overheid zich bewust is van haar verplichtingen met betrekking tot het welzijn van kinderen en 
   jongeren;  
- Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met het Steunpakket Welzijn Jeugd tientallen 

landelijke initiatieven steunt die aansluiten bij de behoeften van jongeren op het gebied van hun sociaal 
en mentaal welzijn in coronatijd; 

- Het grootste deel van het Steunpakket Welzijn Jeugd naar gemeenten gaat voor lokale initiatieven. De 
landelijke initiatieven zijn bedoeld om de lokale aanpak te versterken; 

- Het Steunpakket Welzijn Jeugd initiatieven ondersteunt op het gebied van laagdrempelige mentale 
ondersteuning, sociale activiteiten en begeleiding voor specifieke doelgroepen;  

- Door de verschillende geldstromen binnen het steunpakket versnippering op de loer ligt. Om meerwaarde   
   en duurzame effecten voor kinderen en jongeren te creëren is een doelgerichte en samenhangende  
   aanpak nodig; 
 
Roept het college daarom op om: 
 
In nauwe samenwerking met jongeren zelf en partijen in het jeugdveld (zoals andere Noordkop-
gemeenten, schoolbesturen en zorgaanbieders) het voortouw te nemen in de ontwikkeling van plekken en 
mogelijkheden voor activiteiten en ontmoeting voor jongeren door de gehele gemeente. Hierbij zien wij 
graag dat er niet alleen aandacht is voor problemen, maar dat er vooral ook wordt ingezet op preventie. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De fractie van de PvdA Schagen, 
 
J.C. Schrijver,  
fractievoorzitter. 
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Toelichting: 
 
Deze motie is tot stand gekomen nadat enkele (steun)fractieleden van PvdA Schagen met een groepje 
jongeren uit de gemeente Schagen een bezoek brachten aan de burgemeester. Tijdens dit bezoek zijn 
zorgen die leven onder jongeren geuit en ook is benoemd dat het over het algemeen lastig is om met 
jongeren in contact te komen. Hierdoor is vaak ook slecht duidelijk wat er precies speelt onder jongeren. 
Uit eigen ervaring werd door de jongeren gesproken over onzekerheden en het isolement door de 
coronacrisis. 
 
Voor deze motie is voor informatie over het Steunpakket Welzijn Jeugd gebruik gemaakt van de volgende 
websites: 
- Nederlands Jeugdinstituut: Overzicht steunpakketten voor jeugd 
- VNG: Toelichting steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl 
 
 

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Gemeenten/Wat-kan-er-wel-in-coronatijd/Overzicht-steunpakketten-voor-jeugd
https://vng.nl/artikelen/toelichting-steunpakket-sociaal-en-mentaal-welzijn-en-leefstijl#verdeling

