


Inleiding
De coronacrisis heeft de kwetsbaarheid van jon-
geren en jongvolwassenen van 12 t/m 21 jaar 
extra uitvergroot. Uit de contacten met jongeren 
en met jongerenwerkers zijn ons de problemen 
pijnlijk duidelijk geworden. Verveling, stress, 
gebrek aan contact- en ontmoetingsplaatsen; 
sport, school- en stageproblemen, doelloos en 
somber over hun toekomst enz. Bij velen van 
hen heerst het gevoel van nergens welkom te 
zijn en niet worden gehoord. Gevolg volgens de 
GGD: toenemend gebruik van verslavingsmid-
delen.
Veel burgemeesters in het land maken zich heel 
veel zorgen over deze groep jongeren. Vooral zij 
dreigen de dupe te worden van deze corona-
crisis. Veertig van hen stuurden een brandbrief 
naar het kabinet. Het kabinet deelde hun zorgen 
en kwam met een forse financiële injectie voor 
de gemeenten. Daarover straks meer.

A. Masterplan Jongeren 12 t/m 23 jaar
Pro! wil deze problemen aanpakken en heeft 
hiervoor een Masterplan opgesteld dat wij bij 
deze aan college en raad aanbieden.

Dit plan bevat 5 actiepunten.
Per onderdeel geven wij een korte toelichting op 
deze actiepunten

1. Opzetten van een jongerenraad om mee 
te denken en mee te praten over een aantrek-
kelijk toekomstperspectief, waarbij tevens hoort 
het opzetten van een  interactief digitaal  plat-     

form om samen te communiceren en ideeën 
naar voren te brengen. Het moet leuk, toegan-
kelijk en niet te ingewikkeld zijn.
Het instellen van een jongerenraad is ook een 
moderne vorm van participatie.
De pijlers van deze jongerenraad zijn op een 
structurele wijze: samenwerken, informeren, be-
trekken en initiatieven stimuleren. De jongeren-
raad is ook een versterking en verbinding van 
gemeentepolitiek en jongeren. 

Niet over jongeren maar met Jongeren.
Het voorstel van een jongerenraad heeft de frac-
tie van Pro! al ingediend in december 2020, bij 
de begrotingsbehandeling va 2021. De burge-
meester zou dit uitwerken en met voorstellen 
komen.
Voorstel: 
De burgemeester komt in het tweede half jaar 
met voorstellen voor een jongerenraad
en een jongerenburgemeester.

2. Uitbreiding van jeugdinloop- en ontmoe-
tingscentra in de kernen: JOP’s.
In het verleden beschikten de voormalige ge-
meenten Gendringen en Wisch over meerdere 
Jeugdinloop-en ontmoetingscentra. Deze zijn 
door bezuinigingen weggesaneerd.
Pro! heeft contacten met Benny Vonk en Milton 
van Rijn (voorheen straathoekwerker in Doetin-
chem).  Tijdens deze gesprekken is duidelijk ge-
bleken dat er een grote behoefte is aan JOP’s 
voor jongeren in alle kernen. Vooral in Varsse-
veld is het probleem nijpend. Jongeren vluchten 



vooral daar door hun ledigheid in het gebruik 
van verslavende middelen.
Uit de presentatie van 10 maart in het kader van 
de Toekomstvisie, kan worden afgeleid dat er 
momenteel alleen ontmoetingscentra zijn in Sil-
volde/de Lichtenberg en Millsgym sportschool 
in Ulft. Milton van Rijn runt daar een Millsgym 
sportschool , die overigens in officiële zin geen 
openbare ontmoetingsruimte voor jongeren is.
Benny Vonk en Milton van Rijn zijn gestart met 
het 0315jongerencentrum. 
Voorstel- 1a
Breng de behoefte aan inloopcentra/ontmoe-
tingsplaatsen (JOP’s) voor jongeren in alle ker-
nen, met Varsseveld als prioriteit in beeld voor 
oktober 2021.

Toekomstvisie: Gezond oud worden en ge-
zond jong zijn.
Hierbij citeren wij de tekst op blz 48.
“ We willen jongeren zoveel mogelijk kansen bie-
den dat ze, nadat ze het ouderlijk huis uitvlie-
gen, graag in de gemeente blijven wonen, of na 
een periode van studeren weer terugkeren. Dat 
betekent voldoende ruimte voor jongeren om te 
bewegen en elkaar te ontmoeten. We sluiten aan 
op het ondernemerschap en de digitale interes-
ses van jongeren. De (digitale) infrastructuur is 
goed waardoor jongeren zich binnen en buiten 
de gemeente veilig kunnen verplaatsen maar de 

Doetinchem”. Wij eindigen de tekst in de Toe-
komstvisie met de woorden van Benny Vonk: 
Oude IJsselstreek in 2030.
Benny: “ Een plek waarin mensen uitgenodigden 
gefaciliteerd worden om dingen te doen waar ze 
energie van krijgen. Die energie kun je uitdragen 
naar anderen”.
Voorstel-1b
Geeft overeenkomstig de toekomstvisie, waar-
van gezegd is, dat dit geen papier moet blijven, 
de jongeren voldoende ruimte om te bewegen 
en elkaar te ontmoeten.
Om dit waar te maken, dienen we in iedere kern 
faciliteiten te bieden in de vorm van Inloopcen-
tra/ontmoetingsplaatsen voor jongeren. Kom 
met een voorstel voor oktober 2021, incl. tijd-
spad.

3. Uitbreiding van het aantal jongerenwer-
kers.
Het aantal jongeren van 12 t/m 21 jaar bedraagt 
in de gemeente Oude-IJsselstreek ……(nog in 
te vullen)
Nu kent de gemeente Oude-IJsselstreek diver-
se instanties die in het domein van de jonge-
ren werkzaam zijn. Genoemd kunnen worden: 
Buurtzorg Jong: Team Jongerenwerk Oude-IJs-
selstreek. Maar deze organisatie stapt pas in als 
deze jongeren zijn ontspoord, dus te laat. 
Daarnaast kennen we nog de buurtsportcoa-
ches van Helpgewoon.
Deze richten zich behalve op volwassenen en 



senioren, ook op kinderen en jeugd (tot 12 jaar) 
en hebben een doorverwijzende functie naar 
sportverenigingen. Zij richten zich niet tot de 
jongeren van 12 -21 jaar.
Volgens Benny Vonk is er ook weinig samenwer-
king tussen deze instanties. 
Waar het vooral om gaat, is meer mensen in 
voortraject. Daar kunnen de signalen worden 
opgevangen gebruik van verslavende middelen, 
drankgebruik, slechte prestaties op school enz. 
In het voortraject is een wereld te winnen, aldus 
Benny Vonk.

Zo te zien worden echte straathoekwerkers zo-
als Benny Vonk en Milton van Rijn in andere ker-
nen gemist.

voorstel 3
Breid het aantal straathoekwerkers uit voor de 
kernen Varsseveld, Terborg en Gendringen.

4. Laagdrempelige interactieve fysieke- en 
online programma’s op het gebied van sport, 
muziek, dance, educatie, work-outs, bootcam-
proutes, events enz. 
We zien het aantal jongeren dat nog lid is van 
een sportclub, teruglopen.
Dikwijls is dit ook een kwestie van kosten. Maar 
ook zien we dat jongeren meer individueel actief 
willen zijn en willen deelnemen aan activiteiten 
die zij zelf leuk vinden, wanneer het hun past en 
een laagdrempelige toegang hebben.
Via de website kan een digitaal platform ge-
lanceerd worden voor jongeren, waar jongeren    

geïnformeerd worden over allerlei activiteiten die 
er voor jongeren plaats vinden. Waar jongeren 
ook zelf een initiatief voor een activiteit kunnen 
indienen met een activiteitenkalender, waar aan 
zij via een livestream kunnen deelnemen.
Ook worden op dit platform leuke filmpjes ge-
toond.
Dit platform biedt de mogelijkheid om deze jon-
geren te entertainen met actuele thema’s, inter-
actieve online events en educatieve, vermakelij-
ke Tik Tok workshops.
Via dit platform kunnen jongeren ook bij elkaar 
gebracht worden.

Voorstel 4
Lanceer via een website een digitaal platform 
voor jongeren zoals hierboven beschreven, waar 
zij gratis gebruik van kunnen maken. Realiseer 
dit voor oktober 2021.

5. Perspectief bieden voor jongerenhuis-
vesting
De jongerenhuisvesting is een groot probleem. 
De beschikbaarheid is heel gering, zo niet nul. 
Daarnaast is zowel de huurprijs als de koopprijs 
onbetaalbaar voor hen.
Willen wij deze jongeren voor onze gemeen-
te behouden, zullen wij als gemeente heel veel 
meer woningen moeten bouwen met een betaal-
bare huurprijs van circa € 550,00 en een koop-
prijs van niet meer dan € 200.000. Pro! denkt dat 
ernaar gestreefd moet worden om 20% van de 
nieuwbouw voor jongeren te bestemmen.
Goed wonen voor jong en oud is ook een van 
ambities uit de toekomstvisie.



Voorstel 5
Kom voor eind 2021 met een uitgewerkt voor-
stel met aantallen en soorten woningen en een 
tijdspad ter realisatie naar de raad
  
B. Samenwerking 
Van Benny Vonk hoorden we dat de samenwer-
king met de instanties in het jongerendomein, 
waartoe ook de scholen, wel verbeterd kan wor-
den. 
In onze gemeente kennen we ook de gebied-
smakelaars. 
Indien we deze functieomschrijving zouden wij-
zigen naar buurtcoaches, zou dat voor de jonge-
ren meer herkenbaar zijn. Buutcoaches kunnen  
een belangrijke rol spelen bij het jongerenwerk.
Meer centrale regie is ons inziens wenselijk. Wij 
stellen voor om dit masterplan jongeren in het 
eerste jaar te starten in projectvorm met betrok-
kenen en een projectleider.
Voorstel
Stel een projectgroep in voor oktober 2021, wel-
ke gedurende een jaar het masterplan jongeren 
vorm gaat geven.

C  Financiën
a. VNG Brief 9 december
Op 9 december publiceerde het VNG een onder 
de titel: “Extra budget perspectief voor jongeren 
in coronatijd”, Het kabinet heeft € 58,5 miljoen 
vrij gemaakt ter ondersteuning van jongeren in 
coronatijd. Het budget is bedoeld om de dialoog 
met jongeren te starten, activiteiten te organise-
ren voor jongerenwerk en om aandacht te geven 
aan de mentale weerbaarheid.
In de kamerbrief van 8 december wordt aange-

geven dat de € 58,5 miljoen langs drie lijnen be-
schikbaar komt:
• Via het gemeentefonds (totaal 40 miljoen)
• Via programma maatschappelijke dienst-
tijd ( 15 miljoen)
• 3,5 miljoen voor mentale weerbaarheid.
De VNG is blij dat de dialoog met de jongeren 
echt op de agenda staat bij de gemeenten en 
het Rijk.

b. `Nieuwsbrief Rijksoverheid 12 februari 
2021 met titel: “Kabinet stelt 200 miljoen be-
schikbaar voor welzijn in coronatijd”.
Hiervan is € 40 miljoen beschikbaar voor jonge-
ren. Zij hebben behoefte aan een laagdrempe-
lige ondersteuning en er wordt  geïnvesteerd in 
jongerenwerk
 Voorstel.
 Zet deze rijksmiddelen in als startbudget 
voor het masterplan jongeren en reserveer
 In de Voorjaarsnota financiële middelen 
voor een meerjarenperspectief voor jongeren.

Tot slot
In het masterplan jongeren van 12 t/m 21 jaar 
doet de fractie van Pro! voorstellen, die een 
nadere uitwerking zijn van het onderdeel uit de 
Toekomstvisie: Gezond oud worden en gezond 
jong zijn.
De fractie van Pro! wenst dit Masterplan Jon-
geren op te nemen in de besprekingen rond de 
Voorjaarsnota.

Fractie Pro!
Suzan Tuit, 
Gerard Mientjes




