VERZOEK STELLEN VAN VRAGEN VOOR VRAGENUUR
Van:
Ontvangen:

raadslid N.A. Haarman
15 februari 2021

Onderwerp: : Deltaplan jeugd

Aan de voorzitter van de raad,
De raad van de gemeente Tubbergen, in vergadering bijeen d.d. 16 februari 2021,
Vragen gericht aan: het college van B&W

Steeds meer jongens en meisjes kampen met depressieve klachten in deze tijd. Overal in Nederland
en dus ook in Twente, zie je dat wachtlijsten voor hulpverlening langer worden. Dat staat niet los van
corona, het is moeilijk om hulp te krijgen.
De huidige generatie jongeren zal de arbeidsmarkt betreden terwijl we met een ernstige wereldwijde
economische recessie kampen. Bovendien hebben we door corona minder in hun zogenaamde
‘menselijk kapitaal’ kunnen investeren, terwijl de arbeidsmarkt juist op dit punt nieuwe eisen stelt. De
huidige coronapandemie is ook een jongerencrisis geworden waarvan we de impact en consequenties
op de langere termijn niet mogen onderschatten. In een brandbrief van bijna 150 wethouders wordt
hierover een oproep gedaan aan het kabinet (deltaplan jeugd).1
In een artikel van de NOS wordt genoemd dat, omdat veel jongeren inmiddels depressieve klachten
krijgen door de lockdown, toch is besloten dat jongeren elkaar fysiek in openbare gebouwen kunnen
ontmoeten, met inachtneming van de coronaregels. Zo moeten ze anderhalve meter afstand houden.
De gemeenten kunnen zelf bepalen hoe zij de ‘inlopen’ organiseren. Het plan is onderdeel van een
groter welzijnspakket, waar 200 miljoen euro voor is uitgetrokken.
Vragen:
Is onze portefeuillehouder op de hoogte van de brandbrief en heeft de gemeente Tubbergen
deze ook ondertekend? Waarom wel of niet?

1

-

Is de portefeuillehouder hierover ook (al) in gesprek geweest met het Canisius?

-

Uiteraard moeten we voorzichtig zijn, maar op welke wijze is onze gemeente voornemens om
invulling te geven aan deze beslissing? Op welke manier zal onze gemeente invulling geven
aan ontmoetingen voor jongeren?

-

Vangen wij signalen op van jeugd die kampt met problemen door de COVID-maatregelen?

-

Hoe blijft de gemeente in gesprek met de jeugd?

-

Wordt er nagedacht over hoe wij in onze gemeente het bieden van perspectief voor deze
doelgroep kunnen stimuleren? Niet alleen voor de korte, maar ook op de langere termijn.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2021/2/BRANDBRIEF-WETHOUDERS-JEUGD.pdf

-

Hoe brengen we dit onder de aandacht van de jeugd?

Ondertekening en naam:
Namens de fractie Gemeentebelangen VVD,

N.A. Haarman
Wijze van melden van het stellen van een vraag tijdens het vragenuur: Het lid van de raad dat
tijdens het vragenuur vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24
uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter.

