
 
 
 
Reactie Stadsteam Oudewater op de Initiatiefnota ‘Jongerenwelzijn en de coronapandemie’ van 
VVD en D66. 
 
Het Stadsteam vindt het positief dat fracties in de gemeenteraad aandacht vragen voor de gevolgen 
van de coronapandemie voor jongeren en dat ze oproepen tot een actieve rol van de gemeente en 
de uitvoerende instanties om jongeren te steunen bij het herstel van het gewone leven. 
 
De algemene informatie in de nota over de gevolgen van de coronamaatregelen voor jongeren in 
relatie tot hun ontwikkelingsfase is ons bekend. Onze belangrijkste kanttekening bij de nota is, dat 
deze algemene informatie niet is vertaald naar de vragen en behoeften van jongeren in Oudewater. 
Het is niet duidelijk op welke manier welke jongeren zullen worden bereikt met de voorgestelde 
acties. In de praktijk van het Jongerenwerk en van de consulenten van het Stadsteam blijkt telkens 
weer dat er veel individuele verschillen zijn tussen jongeren en dat het niet eenvoudig is om alle 
jongeren die problemen ervaren daadwerkelijk te bereiken. In het leven van de meeste gezinnen en 
jongeren nemen de gemeente en de professionele instanties een bescheiden plaats in. Dat is reden 
te meer om met het gemeentelijke beleid aan te sluiten bij de vraag van jongeren en gezinnen in 
Oudewater en bij hetgeen reeds wordt gedaan door de vele – de nota noemt terecht de kracht in 
onze samenleving – bestaande sociale verbanden, verenigingen en maatschappelijke instanties. 
 
Het idee van jongerenpanels om meer duidelijkheid te krijgen over de behoeften en over welke 
vormen van actie wel en niet kunnen aanslaan vinden wij dan ook heel goed. Eind juni is er reeds een 
eerste panelbijeenkomst. Dat zien we als een manier om de verbinding te leggen met meer jongeren 
en om meer inzicht te krijgen in de vraag. Vanuit het Jongerenwerk en vanuit het dagelijks werk van 
de consulenten van het Stadsteam zijn wij eveneens alert op signalen en verkennen we de behoefte. 
Omdat er niet één plaats is waar alle jongeren en gezinnen samenkomen, is het belangrijk om via 
verschillende kanalen informatie te verzamelen over de vraag en over kansrijke initiatieven.  
 
Het voorstel om € 10.000,- ter beschikking te stellen aan jongeren vinden wij in deze vorm te weinig 
concreet en onvoldoende afgebakend.  
Wat betreft de voorstellen over een stagebank steunen we het belang dat iedere jongere in 
Oudewater de kans krijgt om stage te doen en om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Dat wil volgens 
ons niet zeggen dat de gemeente een stagebank moet beginnen. We denken eerder aan het 
betrekken van Ferm Werk, de scholen en – op enig moment – de werkgevers bij de vraag: hoe zorgen 
we er samen voor dat iedere jongere in Oudewater deze kansen krijgt? Het Jongerenwerk en de 
consulenten van het Stadsteam zijn uiteraard bereid hierbij mee te denken. 
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