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Vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venray

Betreft:

Betrek de jeugd bij het Coronabeleid

Datum:

12 januari 2021

Inleiding
Eén van de groepen die het bijzonder moet ontgelden tijdens de Coronapandemie is de jeugd. Deze groep
blijkt weliswaar minder kwetsbaar voor de directe lichamelijke gevolgen van een besmetting, maar zijn
niet minder slachtoffer van de maatregelen dan de rest van de bevolking.
Daarbij komt dan ook nog eens dat er door beleidsmakers continu beslissingen worden genomen voor de
jeugd en over wat ze wel en niet mogen. Uiteraard geldt dit ook voor andere groepen in de bevolking,
maar deze zijn vaak wel vertegenwoordigd door organisaties die voor ze opkomen.
Het kabinet heeft geld vrijgemaakt voor gemeenten ter ondersteuning van jongeren in coronatijd. Dit geld
is bedoeld om de dialoog met jongeren te starten, activiteiten te organiseren in samenwerking met
relevante partijen zoals jongerenwerk en om extra aandacht te geven aan de mentale weerbaarheid van
jongeren.

Opvatting VVD Venray
Betrek kinderen, jongeren en jongvolwassenen bij het bedenken van nieuwe kansen en maatregelen,
zodat die aansluiten op hun behoeften en ontwikkeling.

Vragen aan het college:
1. Wordt de jeugd in de gemeente op dit moment betrokken op één of andere manier bij het
Coronabeleid? Zo ja, hoe?
2. Is het College het met ons eens dat het belangrijk is om de jeugd hierbij te betrekken?
3. Is het College voornemens om de jeugd van Venray meer of op andere wijze te gaan betrekken bij
het Coronabeleid? Zo ja, hoe en wanneer?

Bas Künen, VVD Venray
https://www.vvd-venray.nl/betrek-de-jeugd-bij-coronabeleid/
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Gemeenten/Jongeren-betrekken-en-activeren/Jongerenparticipatie
https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-van-het-NJi/Betrek-kinderen-en-jongeren-bij-coronabeleid

Maatschappelijke ontwikkeling
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Telefoon (0478) 52 33 33
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Uw kenmerk

Onderwerp

Beantwoording vragen betrekken jeugd in Coronatijd

Geachte heer Künen,
Wij hebben een aantal vragen van u ontvangen inzake betrekken jeugd in Coronatijd. Met deze
brief geven wij u de antwoorden op uw vragen.
1.

Wordt de jeugd in de gemeente op dit moment betrokken op één of andere manier bij het

Coronabeleid? Zo ja, hoe?
Jeugd is een belangrijke pijler van onze samenleving. Het betrekken van jeugd bij mogelijkheden
in deze coronatijd acht het college dan ook zeker van belang. In de derde Impactanalyse Corona
(onlangs door het college vastgesteld) wordt hier ook de aandacht aan besteed. Concreet komen
we hier bij vraag 3 op terug.
2.

Is het College het met ons eens dat het belangrijk is om de jeugd hierbij te betrekken?

Het college deelt deze mening. Zowel landelijk als binnen de gemeente is extra aandacht voor
jeugd in deze crisistijd.
3.

Is het College voornemens om de jeugd van Venray meer of op andere wijze te gaan

betrekken bij het Coronabeleid? Zo ja, hoe en wanneer?
Door het kabinet is een Jeugdpakket beschikbaar gesteld (€ 58,5 mln.) waarmee gemeenten
jongeren meer mogelijkheden kunnen bieden voor activiteiten en ontmoetingen, binnen de
geldende beperkingen. Jongeren worden actief betrokken bij de invulling. In december 2020 is er
een start gemaakt met de voorbereidingen om activiteiten voor Venrayse jongeren in coronatijd te
organiseren. Deze activiteiten kunnen pas plaatsvinden na beëindiging van de Lock down periode.
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Daarnaast is er momenteel intensief overleg tussen veel organisaties die met jeugd en jongeren te
maken hebben over inzet van de regeling jeugd in crisistijd. Raayland, jongerenwerk Synthese,
Venray Beweegt, Cultura Venray, The B en de projectleider toekomstplan jongerencentra. Er
worden nu concrete stappen voorbereid. In eerste instantie is dit nog niet met jongeren, vanwege
de snelheid waarmee geacteerd moet worden.
Wij hopen u met deze beantwoording voldoende op de hoogte te hebben gesteld.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,

, burgemeester
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