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Geachte gemeenteraad van Oudewater,   

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 

 

Op 3 juni opende het nieuws met de conclusies van het onderzoek van de kinderrechtenorganisatie 
KidsRights: ‘De Jeugd had geen enkele prioriteit in coronabeleid’ en ‘Kinderen zijn bij het sluiten van 
de scholen als middel gebruikt om de ouders thuis te houden’.  
 
Dit landelijke beleid heeft een behoorlijke impact gehad op de jeugd, zo bevestigen de onderzoeken 
die worden aangehaald in uw initiatiefnota. Met name jongeren in de leeftijd 12 - 25 jaar hebben het 
zwaar en de lockdown heeft mogelijk ook gevolgen voor de hersenontwikkeling van deze 
adolescenten op langer termijn. Daarbij is de coronapandemie nog niet afgelopen, we hebben nog 
steeds met verschillende maatregelen te maken.  
 
De afgelopen periode heeft de nadruk vooral gelegen op het uitvoeren en handhaven van de regels. 
Het college verwacht -net als u- dat we de volledige impact van de lockdown op de jongeren pas in de 
komende periode gaan zien. Het college ondersteunt daarom de boodschap van de initiatiefnota:  heb 
aandacht voor het welzijn van de jongeren in Oudewater. Gelukkig zijn de signalen die het college tot 
nu toe van de basisscholen en het jongerenwerk krijgt over het welzijn van de jongeren in Oudewater 
niet alarmerend. Onze jongeren zijn veerkrachtig en de lockdowns hebben tot op heden niet tot brede, 
langdurige problemen geleid. Vanuit het jongerenwerk en het Stadsteam zijn er tot nu toe al 
verschillende initiatieven geweest en activiteiten uitgevoerd om zowel basisschoolleerlingen als 
jongeren te ondersteunen.  
 
De initiatiefnota is besproken in het forum Samenleving op 31 mei j.l. Naar aanleiding van deze 
bespreking heeft het college de volgende zienswijze op de initiatiefnota, onderverdeeld naar de drie 
doelstellingen zoals in de initiatiefnota genoemd.  
 
1. Het welzijn van jongeren verbeteren door activiteiten georganiseerd met jongeren 
 
Natuurlijk samen met de jongeren! Het college ondersteunt de oproep in de initiatiefnota om ‘jongeren 
zelf mee te laten denken en meebeslissen over de activiteiten en initiatieven om het welzijn van de 
jongeren te vergroten en hun omgeving te verbeteren’.  Wij denken echter niet dat het nodig is om hier 
€10.000,- aan te verbinden. Zoals aangegeven in de raadsbijeenkomst op 21 januari j.l is er in de 
winter een beroep gedaan op verschillende subsidies. Door de maatregelen hebben we deze 



 

 

middelen nog niet volledig kunnen besteden. Maar bovenal leert de ervaring dat geld geen trigger is 
om jongeren in beweging te krijgen. Juist daarom zetten we het jongerenwerk en Oudewater Vitaal in 
om samen met de jongeren invulling te geven aan de activiteiten die voor hun georganiseerd worden.   
 
Het college ondersteunt de voorstellen voor het opzetten van een jongerenpanel en een netwerktafel 
jeugd en jongeren. Deze initiatieven zijn al opgepakt door de ambtelijke organisatie. Het 
jongerenpanel is voor het college een belangrijke manier om ook vaker dan nu de stem van de 
jongeren te horen. De netwerktafel, die al deels is gestart vanuit het preventieakkoord (waar vanuit 
ook middelen beschikbaar komen voor het ondersteunen van jongeren), is voor het college de manier 
om in gesprek te gaan met organisaties die voor en met jongeren werken en vaak ook door oudere 
jongeren worden bestuurd.  
 
Via het Nationaal Programma Onderwijs is eveneens veel aandacht voor het welzijn van de jongeren. 
Alle onderwijsinstellingen en gemeenten ontvangen de komende 2,5 jaar extra middelen die zij mogen 
inzetten om de leerlingen extra te ondersteunen en zo de achterstanden weg te werken. De eerste 
gesprekken hierover zijn gestart. 
 
2. Jongeren verbinden met lokale ondernemers om stages/carrièrekansen te vergroten 
 
Het college erkent dat stages voor jongeren een wezenlijk onderdeel zijn van hun opleiding en deze 
jongeren brengen ook voor de gemeente vaak een welkome frisse wind en ideeën mee. Jongeren uit 
Oudewater (of van buiten) die stage willen lopen bij de gemeente zijn van harte welkom. In de 
gesprekken met de lokale ondernemers zal het college de behoefte aan stageplekken  ook onder de 
aandacht brengen. Het college wil echter niet op de stoel van scholen gaan zitten. Scholen 
beschikken veelal zelf over een stagebank. Daarbij denken wij dat, gezien de specifieke eisen die 
scholen stellen aan een stageplek, de opbrengst van dit initiatief minimaal is.  
 
3. Jongeren de kans geven de door corona gemiste successen alsnog te laten vieren en breng dit in 
lijn met de aangenomen motie “vrijheid moet je vieren”. 
 
Successen mogen zeker gevierd worden. Het college vindt dit alleen geen taak van de gemeente en 
vraagt zich af wat de behoefte hieraan is bij de jongeren in Oudewater.  
 
Het college wil tot slot nogmaals zijn waardering uitspreken voor het initiatief en omarmt de 
uitgangspunten. Met de initiatiefnemers heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden en is 
voorgesteld om de ontwikkeling van jongeren als specifiek punt op te nemen in de maatschappelijke 
agenda en hier enkele initiatieven (zoals hierboven genoemd) aan te verbinden. Op deze manier 
verankeren we deze doelgroep steviger in het beleid.  
 
 
 
Met vriendelijke groet.  
Namens het college van Burgemeester en Wethouders 
 
 
 
 
 
drs. J.I.M. Duindam 
Wethouder Jeugdzaken 
 
 


