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Reactie op de vragen van Marjolijn Gerritsen van de PvdA naar aanleiding van een 
discussie over het Masterplan Jongeren in de commissie MO van 20 mei 2021. 

 
Masterplan PRO! 
In de beantwoording wordt eerst de vraag die gesteld is herhaald en dan de reactie van de 
fractie van Pro. 

 

 

1. Met welke jongeren heeft PRO! gesproken? In alle kernen, met een enquête? 
 
Reactie  
Een belangrijke input voor ons waren de gesprekken met: Benny Vonk, Milton van Rijn,   
een grote groep jongeren, Psycholoog Varsseveld, ouders en jongeren in de 
schuldhulpverlening, jeugd- leden turnvereniging, kennissenkring, enz. 
 
Inmiddels heeft Buurtzorg Jong PRO uitgenodigd voor een gesprek. 
Dat heeft plaats gevonden met de directrice en de teamleidster. 
Buurtzorg Jong ziet ook de problemen. Zij waren blij met ons initiatief omdat zij de 
problemen ook niet alleen aan kunnen. Er moet meer samenwerking komen met 
meerdere partijen, waaronder het 0315 Jongerenwerk van Benny Vonk en Milton van 
Rijn. Buurtzorg Jong vindt het lastig om jongerenwerk van de grond te krijgen (zijn hun 
eigen woorden). Buurtzorg Jong doet vooral aan klassiek jongerenwerk. Ons inziens 
hebben wij in de Oude-IJsselstreek ook Straat jongerenwerk nodig, waarbij de jongeren 
zelf bij projecten worden betrokken.  
Daar was Buurtzorg Jong het geheel mee eens. Wij kregen van hen de complimenten 
voor ons plan. 

 

2. Hoe zijn dit plan en de voorstellen tot stand gekomen? Is er contact geweest met andere 
jongerenorganisaties, scholen, leerlingenraad Almende en/of Buurtzorg jong? 
 
Reactie  
In de maanden januari/februari verschenen er steeds meer alarmerende berichten in  
de pers over de zorgelijke situatie van jongeren. Er waren berichten van o.a. de  
GGD-Oost Nederland,40 Burgemeesters enz.. De reactie van het kabinet was dat er iets  
moest gebeuren  voor jongeren. 
In die tijd hebben wij contact gezocht met 0315 Jongerenactiviteiten-Benny Vonk, om 
een beeld van de situatie in onze gemeente te krijgen. 0315 Jongerenactiviteiten is  
voor de gemeente het aanspreekpunt voor het jongerenwerk in onze gemeente. 
De zorgelijke situatie van de burgemeesters en anderen werden door hem bevestigd.  
Benny Vonk heeft ook de contacten met Almende.  
In maart heeft hij de situatie van de jongeren in onze gemeente nog eens in de  
commissie onder de aandacht gebracht.  
Onderwijl inventariseerden wij welke  activiteiten er in onze gemeente voor jongeren  
van 12 t/m 21, ook in vergelijking met andere gemeenten plaats vinden. 
De conclusie was en is, dat er te weinig voor hen gedaan wordt. Ook de ervaringen in  
het jongerenwerk van Suzan Tuit, konden dat bevestigen. 
Dat er meer voor jongeren gedaan moet  worden komt niet zo maar uit de lucht vallen. 
Bij de bespreking in december van de begroting 2021, hebben wij gevraagd om een  
jongerenraad met een jongerenburgemeester te introduceren.  
De burgemeester zou dit oppakken. Helaas is dit er nog niet van gekomen.  

 
 

3. Bij oplossing 5 wordt gesproken over 20% nieuwbouw, waarom dit percentage? 
De woningnood onder jongeren is een probleem wat alleen maar groter wordt met alle 
nadelige gevolgen van dien. Jongerenhuisvesting is ook heel specifiek. Ons voorstel is 
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dan ook maak een jongerenhuisvestingsplan. Als dat plan heel attractieve en betaalbare 
woningen oplevert voor jongeren, zal ook de behoefte blijken. Als wij een groeigemeente 
willen zijn, moet we zorgen dat jongeren hier blijven wonen en dat jongeren van buiten e 
gemeente, de huisvesting voor hen in onze gemeente zo attractief vinden, dat zij hier 
graag willen wonen. 
Jongerenhuisvesting is een uitgelezen kans om de groeiambitie van onze gemeente te 
realiseren. Of het 20% moet zijn, zal afhangen van dat plan. 

 
 

4. JOP in Varsseveld: waarom heeft Varsseveld prioriteit met het in beeld brengen van de 
behoefte voor een JOP? 
 
Reactie  
In onze oriënterende gesprekken hebben wij contact gehad met het Psychologisch 
adviesbureau Verbunt in Varsseveld, met mevr. Alma Verbunt. Zij maakt ook deel uit van 
een netwerk van Psychologen in de Achterhoek. Van haar kregen we een ontluisterend 
beeld van de situatie van haar patiënten in Varsseveld en omgeving. Vooral van het 
gebruik van verslavende middelen. Benny Vonk is bezig om het 0315 jongerenwerk in 
Varsseveld uit te rollen en heeft daar ook contacten. Benny Vonk kon alleen de 
problemen bevestigen die wij van mevr. Verbunt gehoord hadden. 
In Silvolde en Ulft zijn wel plaatsen voor ontmoeting, in Varsseveld niet. 
 

5. De aanpak van verslavende middelen, dat zien we niet concreet terug in de voorstellen 
ban plan Van PRO! Klopt dat? 
 
Reactie  
Met ons plan hebben wij een aantal problemen op dit gebied willen duiden, waaronder 
verslaving. Dit zijn signalen die wij hebben opgehaald bij jongeren, 0315 Jongerenwerk, 
GGD rapporten en dergelijke. Dat verslavingsproblematiek een heel specialistisch terrein 
is bleek ons ook uit het gesprek met Buurtzorg. Bij signalen die zij krijgen, verwijzen zij 
door naar de Geestelijke Gezondheidszorg, de GGD.  
Ons voorstel aan de commissie en raad, zal dan ook zijn om eerst de problematiek die 
wij in ons masterplan hebben aangegeven, feitelijk door een professioneel onderzoek in 
beeld te laten brengen en aanbevelingen te doen. 
Op grond van de bevindingen van dat onderzoek, kan gestart worden met de aanpak 
van de oplossingen. Hierbij dient de Jongerenraad een belangrijke rol te spelen. 
 

6. PRO! spreekt over straathoekwerkers en een digitaal platform, heeft PRO! voorstellen uit 
welk budget deze investeringen kunnen worden bekostigd?  
 
Reactie  
In onze voorstelling zien wij de aanpak van dit masterplan in verschillenden stappen. 
Stap 1, is een onderzoek. In ons plan hebben we dit reeds aangegeven. Volgens ons 
kan dit bekostigd worden uit de extra middelen van Rijk, die in het gemeentefonds zijn 
gestort in december vorig jaar en in februari van dit jaar. 
Indien het onderzoek gereed is en de aanbevelingen zijn in beeld, komt de volgende 
stap: wat is nodig, wat gaat het kosten en waar vinden we de financiën. 
In onze Toekomstvisie is aan het 0315 Jongerenwerk een belangrijk plaats toegekend. 
Het spreekt dan ook vanzelf dat daar ook financiën bij horen. 
 

7. Heeft PRO! een reactie gehad vanuit het college? Zo ja, wat was de reactie? 
Reactie  
Volgens onze wethouder voor jeugdzaken Bert Kuster is het in de eerste plaats aan de 
raad om er iets van te vinden. Wel is hij heel belangstellend. Zo heeft hij ook deel 
genomen aan de dialoogcessie met jongeren op 9 juni jl.  
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Dat ook onze burgemeester bij de Algemene Beschouwingen in december vorig jaar op 
spontane wijze aangaf dat een Jongerenraad en een jongerenburgmeester bij hem hoog 
op zijn lijstje stond, geeft ons veel vertrouwen in de medewerking van het college. 
 
Ps. 
Om nog een completer beeld te krijgen van de vragen die er zijn betreffende het 
masterplan jongeren van uit de commissie, zou ik ook willen verwijzen naar de 
beantwoording van de vragen van Miranda Steentjes van Lokaal Belang. 

 

 


