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Bestuurlijke agendazaak 

Onderwerp 
Motie 21.12 A little less conversation, a little more action 
 
 

Soort: Moties 

Nummer: 2021/209236  

Programmanummer 

2.2 Voorzieningen Jeugd 

Bestuursorgaan en Ontstaansdatum 
Gemeenteraad Haarlem  d.d. 25-3-2021 

Indiener/Fractie 

Groen Links Haarlem, 

ChristenUnie Haarlem,  

Omschrijving 
De fractie(s)HvH LH PvdA en VVD stemmen tegen de motie 
 
Verzoekt het college om:  
I Er voor zorg te dragen dat het college uiterlijk 22 februari 2021  een 
ervaren en enthousiaste (evenementen )organisator aanwijst met als 
taak: 
Binnen de telkens geldende Corona-regels; 
Zo snel en zo veel mogelijk activiteiten te (laten) organiseren voor 
jongeren 12-25 jaar; 
Daarbij jongeren zelf en alle instanties die iets willen doen om de 
Corona-maatregel-schade bij jongeren te beperken, te betrekken ; 
en deze activiteiten op een goede manier bekend te maken bij alle 
jongeren (12-25) in Haarlem; 
 
II In samenspraak met Haarlemse instellingen inschrijvingen te doen 
voor Fieldlab-experimenten, zoals het veilig organiseren van 
schoolfeesten, sporttoernooien en muziekbijeenkomsten in bij 
voorbeeld het Patronaat voor jongeren tot 25 jaar; 
 
III Ruimhartig mee te werken aan het binnen de telkens geldende 
Corona-regels het juridisch zo ruim mogelijk maken van alle activiteiten 
die een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de Corona-
maatregel-schade bij jongeren (12-25); 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afdeling  

JOS 

Verantwoordelijke 

Oortwijn, E. 

Email  

eoortwijn@haarlem.nl 

Telefoonnummer 

023-5113499 
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Stand van Zaken/afdoening 
Tijdens de coronamaatregelen hebben de Haarlemse jongerenwerk organisaties STAD, Triple Threat, 
Haarlem Effect, REBUP, Hattrick, Permens, Sportsupport, extra hard gewerkt om toch zoveel mogelijk 
jongeren te bereiken en binnen de beperkte mogelijkheden toch zoveel mogelijk activiteiten met jongeren 
te organiseren. Dat heeft vele originele oplossingen opgeleverd waarbij het jongerenwerk ook via social 
media veel jongeren wist te bereiken en activiteiten online organiseerde. 
 
Binnen de gemeente hebben we nauw samengewerkt met het jongerenwerk en andere organisaties om te 
kijken hoe we toch, rekening houdend met de veiligheidsmaatregelen, zoveel mogelijk jongeren activiteiten 
konden laten doorgaan. 
 
Bij de verschillende organisaties zijn reeds coördinatoren aanwezig die de organisatie, afstemming en 
samenwerking tussen de organisaties coördineren. Vooral ook STAD heeft - met hun werkwijze waarbij zij 
jongeren begeleiden die zelf projecten en activiteiten bedenken en organiseren - een belangrijke 
coördinerende rol in Haarlem. Het leek ons daarom niet nodig om een extra coördinator aan te stellen. We 
hebben de middelen vanuit het rijk daarom volledig aan extra inzet van jongerenwerkers en t.b.v. extra 
projecten kunnen besteden. Een overzicht hiervan is te zien in de Raadsinformatiebrieven 2021/270788 en 
2021/0169980. 
 
Een specifiek project dat uit deze motie is voortgekomen is het project "Unlocked" van het Haarlems 
Cultuur Netwerk/De Stookkamer. In dit project worden vele culturele en sportieve activiteiten voor 
jongeren georganiseerd. De creatieve resultaten zullen t.z.t. op de Grote Markt of het Stationsplein 
tentoongesteld worden. 
 

 

 

Afdelingsmanager  Laan, C.A.M. 

Portefeuillehouder  

 

Botter, J. 

 

 


