
Motie 
aanpak jongerenwerk

Onderwerp: jongeren van 12 t/m 23 jaar

Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.

Indiener(s): Suzan Tuit (PRO!)

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 1 juli 2021,

overwegende dat:

1. In de media in het begin van dit jaar veel burgemeesters zich zorgen maakte over de situatie 
die onder jongeren is ontstaan na aanleiding van de coronacrisis. Hieronder waren 40 
burgemeesters die een brandbrief schreven naar het kabinet;

2. De problematiek van de jongeren die zij signaleerde bestond o.a. uit: stress, gebrek aan 
contacten en ontmoetingsplaatsen, sport en ontspanningsactiviteiten, school en 
stageproblemen. Het kabinet gaf aan dat actie nodig was en stelde extra financiële middelen 
te beschikking;

3. De gevolgen hiervan in onze regio rapporteerden de GGD Noord en Oost Gelderland. Zij 
constateerden een verslechtering van de Geestelijke Volksgezondheid onder deze groep met 
als gevolg: somberheid, doelloosheid en meer gebruik van verslavende middelen;

4. De fractie van PRO! na aanleiding hiervan een ‘Masterplan jongeren’ heeft opgesteld welke 
besproken is in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 20 mei 2021. Uit de 
behandeling kwam naar voren dat verschillende fracties graag eerst de problematiek onder 
jongeren in onze gemeente in kaart gebracht zouden zien, voordat er met concrete 
oplossingen gekomen wordt;

verzoekt het college:

a. Om de problematiek van de jongeren in de leeftijdscategorie 12 t/m 23 jaar binnen de 
gemeente Oude IJsselstreek in kaart te brengen door in gesprek te gaan met de 
ketenpartners en jongeren zelf; 

b. Daarin in ieder geval mee te nemen:
 Welke organisaties momenteel een rol spelen in het jongerenwerk en hoe deze 

organisaties momenteel samenwerken;
 Welke rol 0315 jongerenactiviteiten kan hebben om samen met andere partijen het 

jongerenwerk vorm te geven;
 Aanbevelingen voor een plan van aanpak;

c. De gemeenteraad voor behandeling van de begroting 2022 een notitie aan te bieden met de 
resultaten hiervan en met een smart geformuleerd plan van aanpak komt;

en gaat over tot de orde van de dag.

Suzan Tuit
PRO!


