MOTIE “A little less conversation, a little more action”
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 maart (vh 18 februari) 2021,
Constaterende dat:
- Nederland al bijna een jaar gebukt gaat onder het Corona-virus en de Corona-maatregelen;
- De Corona-maatregelen voor alle bewoners van Nederland zwaar zijn, maar voor jongeren in het
bijzonder, omdat jongeren tot 25 jaar voor een goede geestelijke ontwikkeling behoefte hebben
aan veel contacten met andere mensen1;
- De afgelopen weken in verschillende kranten alarmerende artikelen hebben gestaan over het
effect van de Corona-maatregelen op de geestelijke gezondheid van jongeren (12-25 jaar)2 3 4 5;
- De burgemeester in de Commissie Bestuur van 11 februari 2021 heeft meegedeeld dat de
gemeente uit diverse hoeken serieuze signalen krijgt dat het ook met veel Haarlemse jongeren
niet goed gaat;
- Veel raadsleden signalen ontvangen van (ouders van) jongeren dat de jongeren er doorheen zitten
en geen doel meer hebben in hun leven, hetgeen gepaard gaat met apathie, anorexia,
drugsgebruik, verslavingen, depressie en zelfmoordpogingen;
- De rijksoverheid een bedrag van EUR 200 miljoen beschikbaar heeft gesteld om onder meer
jongeren te activeren en de negatieve effecten van de Corona-maatregelen zoveel mogelijk
ongedaan te maken6. Eerder had de rijksoverheid EUR 58,5 miljoen beschikbaar gesteld voor
activiteiten voor jongeren van 12-18 jaar7;

Overwegende dat:
- In diverse gemeentes in Nederland in de afgelopen maanden concreet activiteiten zijn
ondernomen om zoveel mogelijk activiteiten te organiseren voor jongeren, zoals skaten met
muziek in parkeergarages8, vliegeren, speurtochten9, en veel sportieve en culturele activiteiten10;
- De gemeente Haarlem tot op heden geen concrete activiteiten voor alle jongeren heeft gepland;
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https://www.dejongeakademie.nl/shared/resources/documents/publicatie-nature-eveline-crone.pdf
https://www.volkskrant.nl/mensen/de-dood-van-onze-zoon-maakt-zichtbaar-hoe-kwetsbaar-jongeren-nuzijn-er-zijn-zoveel-pepijns~bf4449ed/
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https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2367567-toegenomen-drugsgebruik-onder-jongeren-baart-hulpverlenerszorgen.html
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https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2362399-coronajaar-zal-jongeren-op-latere-leeftijd-nog-parten-spelen.html
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https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/18/jeugdpakket-activiteiten-kunnen-doorgaantijdens-lockdown
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https://www.heerenveen.nl/nieuws/skaten-in-de-parkeergarage-in-heerenveen/
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https://voordejeugd.nl/nieuws/eerste-activiteiten-voor-jongeren-gefinancierd-met-het-extra-jeugdpakket/
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https://vng.nl/overzicht-praktijkvoorbeelden?f%5B0%5D=practical_examples_subjects%3A400264
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Voorts overwegende dat:
- Het van belang is dat activiteiten bij alle jongeren bekend zijn en dat alle jongeren uitgedaagd
worden zelf activiteiten aan te dragen en mee te doen aan deze activiteiten;
- Er een grote bereidheid is van diverse instanties – van scholen tot moskeeën, van sportclubs tot
theaters en van bibliotheken tot wijkcentra – om hun steentje bij te dragen aan deze activiteiten;
- De evenementenindustrie op dit moment niets om handen heeft en veel ervaring heeft met het
snel oppakken van wensen van jongeren en het zeer snel organiseren van activiteiten die een
divers publiek aanspreken;

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:
o Binnen de telkens geldende Corona-regels;
o Zo snel en zo veel mogelijk activiteiten te (laten) organiseren voor jongeren 12-25 jaar;
o Daarbij jongeren zelf en alle instanties die iets willen doen om de Corona-maatregel-schade bij
jongeren te beperken, te betrekken;
o 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);

En gaat over tot de orde van de dag.
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