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Constaterende dat: 
- Er in de Kadernota een mutatie is opgenomen voor Uitvoering plan van aanpak eenzaamheid 

ten bedrage van € 24.000,- voor alleen senioren. 
- Het college in beantwoording op onze vragen hierover aangaf dat de 

eenzaamheidsproblematiek onder jongeren niet zo groot is als bij senioren. 
- Er de toezegging is gedaan in de gezondheidsnota dat er dit jaar een uitvoeringsplan zou 

komen voor psychische problematiek onder jongeren; 
- De psychische problematiek onder jongeren sinds 2019 schrikbarend is toegenomen als gevolg 

van de corona-maatregelen. 
- De psychische problematiek onder jongeren uiteenloopt van somberheid tot suicide, 

automutilatie en angststoornissen.  
- Er tot op heden geen plan ligt om de psychische problematiek van jongeren aan te pakken. 
- Uit de mondelinge toezeggingen hierover gebleken is dat dit plan zich voornamelijk op een 

aanpak op/met school zou richten. 
 

Overwegende dat:  
- De psychische problematiek voor jongeren komende periode alleen maar zal toenemen en 

verslechteren door de voortdurende corona-maatregelen. 
- Een solide en gedegen aanpak eenzaamheid preventief werkt en verergering van psychische 

klachten kan voorkomen; 
- Jongeren op dit moment naar de huisarts gaan met verregaande psychische klachten en 

mogelijk andere routes niet weten. 
- Activiteiten op maat, evenementen, persoonlijk aanschrijven en vroegtijdig begeleiden van 

jongeren zou kunnen leiden tot sterke vermindering/verminderde escalatie van de psychische 
problematiek. 

- Wij continu achter de wagen aan lopen met uitgaven in het sociaal domein, daarmee telkens 
verrast worden van de grote hoeveelheid jongeren die hulp nodig hebben. 

- Preventieve investeringen en acties zullen leiden tot meer geluk onder jongeren en daarmee 
uiteindelijk ook minder zware hulpverleningstrajecten.  

- Er tevens gelden vrij (zijn) gekomen voor deze doelgroep om dit aan te pakken. 
 
 
Verzoekt het college van b&w: 
 
- voor maart 2021 een concreet uitvoeringsplan ter aanpak van ‘psychische problematiek onder 
jongeren’ aan de raad voor te leggen. 
  


