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Motie 
 

Vooruitzicht voor jongeren 
 

Motie van de fractie van het CDA 
De gemeenteraad van de gemeente Zuidplas in digitale openbare vergadering bijeen op 20 april 2021. 

 

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging, 

 

overwegende dat  

 onderzoek van onderzoeksbureau DirectResearch laat zien dat jongeren de lockdown niet meer 

aan kunnen (Openup, 2020); 

 uit dat onderzoek blijkt dat de ‘helft van de jongeren zich angstig voelt en gestrest door Corona’, 

dat zij ‘moe, moedeloos’ zijn, de rek eruit is en ´jongeren de lockdown niet meer aankunnen’; 

 ook andere krantenkoppen boekdelen spreken en tot één conclusie leiden, nl. dat jongeren het 

moeilijk hebben;  

 jongeren niet zozeer fysieke klachten hebben, maar met name mentale problemen ervaren die hen 

uit het lood slaan; 

 recent onderzoek door EenVandaag leert dat uitzichtloosheid en het gebrek aan perspectief een 

belangrijke basis vormen voor de mentale klachten; 

 dit onderzoek stelt: ‘jongeren snakken naar perspectief. Ze hebben een uitzichtloos gevoel bij de 

huidige situatie en geven aan dat een stip aan de horizon het zou helpen vol te houden’ 

(Kamphuis, 2021); 

 

voorts overwegende dat 

 deze gevoelens de jongeren van Zuidplas niet hebben overgeslagen; 

 uit gesprekken met inwoners die zich normaliter bezighouden met de organisatie van evenementen 

voor jongeren in onze dorpen blijkt dat ‘het verdriet en de wanhoop voelbaar is, er zelfs jongeren 

zijn die een einde aan hun leven gemaakt hebben en er jongeren zijn die dit overwegen’; 

 

constaterende dat 

 veel jongeren mentale problemen ervaren door de huidige Coronatijd; 

 zij inmiddels al ruim een jaar geen deel kunnen nemen aan sociale bijeenkomsten; 

 jongeren ervaren dat het gebrek aan perspectief een belangrijke rol speelt bij het gebrek aan 

mentaal welzijn; 

 er, door bv. vaccinatie, meer mogelijkheden zullen ontstaan; 

 de zomer en het najaar met de bijbehorende potentiele evenementen aanstaande is; 

 er mogelijkheden zijn om Corona-proof te starten met de voorbereidingen; 

 voorbereiding van deze evenementen enig perspectief zou bieden, zowel aan de organisatoren als 

aan de deelnemers; 

 organisatoren afwachtend zijn door de huidige omstandigheden; 

 de gemeente een rol kan spelen bij het bieden van perspectief voor de groep jongeren binnen onze 

gemeentegrenzen die het op dit moment bijzonder moeilijk heeft; 

 

roept het college op om 

 

 samen met deze organisaties te kijken wat er dit huidige jaar wél mogelijk is; 
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 actief verenigingen en stichtingen te motiveren, zodat zij aan de slag gaan met het organiseren van 

bijeenkomsten zoals evenementen, voor en door jongeren; 

 hierbij het college-uitgangspunt ‘ja mits’ toe te passen; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fracties van het CDA, PVDA/GL, NEZ, SP, VVD, CU/SGP, D66 

 

Tinet de Jonge 

Johan Helmer 

Paul van Drent 

Serena Rodenburg 

Ferry van Wijnen 

Willem Jan Verdoes 

Chantal Bon 


