
 

 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag  

Onderwerp: Welzijn jeugd 
 
Agendapunt: 19 
 
 
De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 29 juni 2021 
 
Constaterende 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, meer jongeren hebben angstklachten; 

• 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; 

• De wachtlijsten in de GGZ fors zijn opgelopen tot 6 weken voor een eerste intake gesprek. 
 

Overwegende dat 

• Met het programma regionaal preventieakkoord Noordkop gezond een goede stap is gezet om 

jongeren te stimuleren en motiveren. Dit is met name op fysieke gezondheidsaspecten gefocust 

en niet op de mentale gezondheid;  

• Het stimuleren van positieve gezondheid, mensen anders laat kijken naar hun eigen gezondheid; 

• Het grootste deel van het Steunpakket Welzijn Jeugd naar gemeenten gaat voor lokale initiatieven 

en de landelijke initiatieven bedoeld zijn om de lokale aanpak te versterken; 

Roept het college op om 

• Jongeren uit hun eigen kracht te laten putten en hen de gereedschappen in handen te geven om 

zelf te werken aan hun mentale gezondheid; 

• Concrete activiteiten aan te bieden bij evenementen voor jongeren, zoals yoga of mindfulness, 

om meer jongeren met verschillende soorten van ontspanning in aanraking te laten komen; 

• Dit te koppelen aan het programma Regionaal Preventieakkoord Noordkop Gezond, hieruit 

dekking te halen; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Fractie CDA Schagen,  S.M. Lensink, fractievoorzitter 
Fractie PvdA Schagen, J.C. Schrijver, fractievoorzitter 
Fractie JESS lokaal, J.Th. Kröger, fractievoorzitter 
Fractie VVD, J van de Beek, fractievoorzitter 
 
https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/ 
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