
 
 
 

VERZOEK AGENDERING TER KENNISNAME STUK (COMMISSIE) 

 

In te vullen door raadslid of commissielid: 
 

Commissie Datum 

Samenleving   

 

Agendanummer/letter Titel ter kennisname stuk  

1.6  Corona Gezondheidsmonitor jeugd 2021 

Raadslid/commissielid Dhr. Leroy Alberts (FvD)  

Portefeuillehouder Diana van Loenen   

 

Motivatie van agendering  

Forum voor Democratie vindt de resultaten van de Gezondheidsmonitor schrikbarend en eigenlijk 
onacceptabel. Gezien de situatie aanstaande winter voor een groot deel van de jeugd zal 
verergeren, vinden wij dit een slecht uitgangspunt, waarbij we vragen hebben bij de ondernomen 
preventie- en steunmaatregelen naar aanleiding van de monitor ter bevordering van de 
gezondheid van de jeugd. 

 

Doel van de bespreking 

FvD zou in de commissie samenleving willen bespreken hoe de portefeuillehouder en 
commissieleden de resultaten en conclusies uit de monitor duidt. Ook horen wij graag hoe de 
wethouder verwacht dat de jeugdgezondheid zich verder ontwikkeld gezien de bijkomende 
problematiek naast die van de maatregelen in dit najaar zoals onder andere armoede bij minima 
en de middenstand. 

 Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 

Graag horen wij van andere fracties hoe zij de resultaten van de monitor duiden en welke visie zij 
hebben naar de komende maanden en jaren toe vanuit deze stand van de gezondheid bij de jeugd. 

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 

Welke visie/ideeën heeft het college om met de aanstaande lockdowns, de jeugd te helpen? 
Hoe duiden zij het gemeten cijfer van 25% van de jongeren die aan zelfmoord hebben gedacht? 
Vindt het gemeentebestuur dat er sprake is van een significante verslechtering, of is het een ‘te 
overzien gevolg’ van maatregelen waar ook de jeugd onder heeft moet lijden om ‘kwetsbare 
mensen te beschermen’? 

 

Geacht raadslid, commissielid, 
U wilt komende vergadering namens uw fractie een verzoek doen om een ter kennisname stuk te 
bespreken in een volgende commissievergadering.  
Onderstaand formulier graag uiterlijk 24 uur voor aanvang van de komende vergadering ingevuld 
mailen aan griffiebureau@haarlem.nl  incl. c.c. aan de betreffende commissiegriffier.  
Als de commissie akkoord gaat met uw agenderingsverzoek, geeft dit formulier tevens kaders voor 
de bespreking in een volgende vergadering. 
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