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Geachte heer, mevrouw,

Er is in de media veel aandacht voor de jeugd. Door de coronamaatregelen worden ze op veel 
verschillende manieren geraakt. Wij maken ons daar zorgen om en daarom zetten we in op 
verschillende onderdelen. Zo hebben wij in het vooruitzicht van een strengere lockdown en het 
vuurwerkverbod begin december aan Team Sportservice, Meerwaarde en Maatvast gevraagd 
extra activiteiten voor de jongeren te organiseren. We hebben daarvoor extra middelen 
beschikbaar gesteld. In deze brief willen wij u informeren over wat de afgelopen periode is 
georganiseerd en informeren wij u over wat wij als gemeente samen met de organisaties, die 
betrokken zijn bij de jeugd, doen voor de jongeren in coronatijd.

Activiteiten voor jongeren in coronatijd
We worden allemaal geraakt door de coronamaatregelen, ook de jeugd. Een deel van de 
jongeren uit hun frustratie door overlast te veroorzaken op straat. Een groot deel van de 
jongeren zien we echter niet doordat deze jongeren zich netjes aan deze maatregelen houden. 
Maar de coronamaatregelen raken de jongeren en kinderen op vele manieren. Ze hebben grote 
invloed op hun onderwijskansen, vrijetijdsbeleving en -besteding, mentale welzijn en 
ontwikkeling. Ze voelen zich eenza(a)m(er) en maken zich zorgen over hun gezondheid, 
schoolprestaties en de toekomst.
Wij hebben onze belangrijkste samenwerkingspartners in december 2020 gevraagd om met een 
extra aanbod te komen voor jongeren gedurende de lockdownperiode. Voor Sportservice en 
Maatvast hebben we daar ook extra middelen beschikbaar voor gesteld. Zij zijn, naast 
Meerwaarde, in de kerstvakantie al aan de slag gegaan binnen de steeds wijzigende 
maatregelen van de Rijksoverheid. Hoe lang deze periode nog gaat duren weten we niet en 
inmiddels zijn de maatregelen strenger geworden door de avondklok en bijvoorbeeld de 1,5 
meter maatregel voor de jongeren onder 18 jaar. Dit vraagt om steeds weer schakelen door de 
gemeente en haar partners. Vooralsnog gaan we uit van een extra aanbod tot eind maart 2021.
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Over welke extra inzet, aanbod en werkzaamheden hebben we het concreet:

Sportservice
Tijdens de kerstvakantie heeft Team Sportservice activiteiten georganiseerd op drie locaties in 
Haarlemmermeer en sinds de vakantie zet Team Sportservice activiteiten voort in 
samenwerking met het onderwijs, Meerwaarde, Maatvast en sportaanbieders.
Voor de maanden januari tot en met maart 2021 zet Team Sportservice in op een 
activiteitenaanbod in samenwerking met verenigingen en de jongerencentra. Het aanbod 
bestaat uit een mix van aansprekende activiteiten zoals E-games, lasergamen, urban sports etc. 
Verdeeld over de drie gebieden (Noord, Midden en Zuid) in Haarlemmermeer zijn ze in elk 
gebied drie weken achter elkaar op dezelfde locatie aanwezig zodat ze de jongeren aan zich 
kunnen binden. Daarnaast werkt Team Sportservice ook samen met Maatvast. Er is een digitaal 
aanbod van online sportlessen via het Youtube kanaal van Sportservice.

Maatvast
In eerste instantie waren de dorpshuizen, wijk- en jongerencentra van Maatvast gesloten na de 
afkondiging van de lockdown half december 2020. Met Maatvast hebben we in december 
afspraken kunnen maken om de dorpshuizen, wijk- en jongerencentra beperkt open te stellen 
voor kwetsbare jongeren onder de 18 jaar, onder deze voorwaarden:

• georganiseerde activiteiten en geen inloop;
• voornamelijk voor jongeren van 12 t/m 17 jaar;
• specifieke aandacht voor gebieden waar veel sprake van jeugdoverlast is.

Voor alle jongerencentra heeft Maatvast een activiteitenprogramma opgezet. Maatvast biedt 
daarnaast ook sportactiviteiten aan die buiten worden georganiseerd voor de jongeren in 
samenwerking met Team Sportservice en Meerwaarde.

Meerwaarde
Meerwaarde heeft tot 19 januari 2021 gezorgd voor extra ambulante inzet van 
jongerenwerkers op straat in de avonden en in het weekend. Ook hebben zij aanvullend online 
jongerenwerk ingezet en dat blijven ze doen. De jongerenwerkers ondersteunen jongeren 
aanvullend bij het vormgeven van hun eigen initiatieven. En verwijzen de jongeren door naar 
activiteiten van Sportservice en Maatvast.
De jongerenwerkers gaan in gesprek met inwoners, ondernemers en de partnerorganisaties 
waar onrust of overlast wordt gesignaleerd (aanvullend op wat nu al gedaan wordt). De extra 
inzet doen zij met name in de door ons aangegeven gebieden (Hoofddorp-Zuidwest, 
Badhoevedorp, Zwanenburg en Nieuw-Vennep).

Het Cultuurgebouw
Doordat Het Cultuurgebouw gesloten is, kunnen van daar uit geen activiteiten worden 
georganiseerd. We zijn in gesprek met PierK voor het organiseren van online activiteiten.

Week van de dialoog
Vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is er een oproep gedaan aan alle 
gemeentebestuurders om in de week van 1 tot 5 februari 2021 in dialoog te gaan met jongeren. 
In Haarlemmermeer organiseren we dit ook. We hebben aan MENES gevraagd dit samen met 
jongeren op te pakken met eventuele ondersteuning van het Jongeren Informatiepunt (JIP). 
Wethouder Steffens-van de Water neemt ook deel aan de dialoog. We gaan ook in gesprek met 
scholen voor het organiseren van dialogen op school.
De jongerenwerkers van Meerwaarde zijn regelmatig met de jongeren op straat in gesprek. Via 
de jongerenwerkers, de (activiteiten van) andere partnerorganisaties en jongerenplatforms
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zullen wij de jongeren wijzen op de dialoog. De jongeren kunnen ook hun stem laten horen via 
het jongerenpanel en via contactpersonen bij de partnerorganisaties en op scholen.

De organisaties werken in deze aanpak nauw met elkaar samen zoals we van hen gewend zijn. 
Ook is aan hen gevraagd om jongeren en de Jongerengemeenteraad hier zoveel mogelijk bij te 
betrekken.

Jongeren in coronatijd
Vanuit de 'reguliere inzet' is er ook veel aandacht voor jongeren en hun opvoeders in deze 
moeilijke tijd. We noemen hieronder een paar voorbeelden, dit is echter geen volledig overzicht 
van alle organisaties die betrokken zijn bij de jeugd.

Centrum voor jeugd en gezin Haarlemmermeer (CJG)
Hier kunnen ouders, opvoeders en jongeren terecht met al hun vragen. Voor Jongeren is er 
daarnaast nog het Jongeren Informatie Punt (JIP) waar zij terecht kunnen.
Het GG heeft speciaal voor deze tijd een webinar gemaakt: 'Get up! Tijdens de lockdown'. Dit 
zijn vier korte webinars met opvoedinspiratie vol handvatten en tips. Via de website van het 
GG, maar ook via verwijzers en de lokale media worden opvoeders hier op gewezen. Ook zijn er 
digitale netwerkbijeenkomsten voor professionals om hen te ondersteunen in hun rol in deze 
lastige periode.

Aanpak eenzaamheid
Vanuit de Alliantie 'Samen tegen eenzaamheid' wordt aandacht aan eenzaamheid onder 
jongeren besteed (zoals tijdens de week van de eenzaamheid met de campagne met 
kanosprinter Yuri https://haarlemmermeereemeente.nl/nieuws/iedereen-wel-eens-eenzaam). 
Er zijn verschillende activiteiten opgezet voor jongeren en er zijn diverse (maatjes)projecten als 
FriendsOnline, Metgezel, jonge mantelzorgers, peer2peer en Matchmentor.
Via verschillende maatschappelijke diensttijdtrajecten (MDT) van Maatvast, Meerwaarde en 
Friend4Friend kunnen jongeren ook aan de slag met vrijwilligerswerk nu het krijgen van betaald 
werk of een stage erg moeilijk is. Denk bijvoorbeeld aan het vrijwillig traineeship van 
Meerwaarde en het buddy traject Friend4Friend voor jonge Nederlanders en nieuwkomers.

Jeugdoverleg
Er zijn verschillende jeugdoverleggen (strategisch, operationeel en beleidsmatig) tussen 
verschillende partijen. De burgemeester en de betreffende wethouders zijn hierbij bestuurlijk 
aangehaakt. We willen er twee noemen die in dit verband relevant zijn:

Partneroverleg YouChoose Meerwaarde, Maatvast, PierK,
Sportservice, Duycker, OOV

Jeugdoverleggen per wijk/kern 
over jeugdoverlast

politie, straatcoaches en Meerwaarde

Zorg en onderwijs
In de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van HAP over onderzoek naar 
kindermishandeling tijdens de eerste lockdown (X.2021.00342) hebben we beschreven hoe 
vanuit de scholen en de jeugdgezondheidszorg wordt samengewerkt. Bij de eerste lockdown 
hebben we samen met het samenwerkingsverband primair onderwijs, de schoolcoaches van 
Altra, de jeugdgezondheidzorg en de afdeling Leerplicht een aanpak ontwikkeld om kwetsbare 
kinderen goed in beeld te krijgen en te zorgen dat zij gebruik maken van de noodopvang. Deze 
noodopvang hebben we gedurende de lockdown in samenwerking met de scholen en de



Ons kenmerk: X.2021.00769 Pagina 4

kinderopvang opgezet. Voor zover bij ons en onze partners bekend is, waren alle kwetsbare 
kinderen en jongeren gedurende de eerste lockdown bekend en zijn er, voor zover we weten, 
geen kinderen buiten beeld geraakt. Deze gezinnen hebben we in de tweede lockdown weer 
benaderd om gebruik te maken van de noodopvang. Daar is in deze periode meer gebruik van 
gemaakt. Niet alleen in het kader van het gebruik van de noodopvang, maar ook voor andere 
zaken waarbij men zich zorgen maakt over leerlingen is er binnen de scholen via de Zorg Advies 
Teams (ZAT) aandacht voor de (mentale) ondersteuning van leerlingen.
Vanuit Team Leerplicht zijn de deurbezoeken geïntensiveerd bij jongeren die moeilijk te 
bereiken zijn, waar zorgen over zijn of die even buiten beeld waren bij het onderwijs. Ook bij 
alle jongeren die al bekend zijn bij leerplicht, blijven wij en onze partners in nauw contact en 
met hun ouders en school. Waar nodig wordt een gedragswetenschapper ingezet om tot een 
specifieke aanpak te komen.

Financiën
Veel van bovenstaande wordt gefinancierd vanuit de prestatieafspraken die wij met de 
organisaties hebben gemaakt (reguliere financiering). Daarnaast hebben we half december 
2020 een besluit genomen om voor 2020 en 2021 voor Maatvast € 30.000 beschikbaar te 
stellen en voor Sportservice € 27.000. Voor Sportservice is in 2020 € 6.750 subsidie verleend en 
in 2021 € 12.250. Vanwege de lockdown en de invoering van de avondklok is het verruimen van 
de openingstijden van de jongerencentra niet mogelijk. Zodra er meer mogelijk is qua 
openingstijden zal Maatvast met een voorstel komen voor extra openstelling van 
jongerencentra.

Gemeenten konden eenmalig rijksgeld aanvragen voor de wintereditie van Jeugd aan Zet, een 
programma voor gemeenten om participatie en ontmoeting te stimuleren en een kans voor 
jongeren tussen de 12 en 18 jaar om hun talenten te ontwikkelen. We hebben hiervoor 
€ 10.000 ontvangen. Deze middelen zetten we in voor de Week van de dialoog en voor extra 
online activiteiten.
Daarnaast heeft het Rijk in december bekend gemaakt dat ze € 58,5 miljoen beschikbaar stellen 
voor extra inzet voor de jeugd. Hiervan wordt € 40 miljoen via het gemeentefonds beschikbaar 
gesteld. Wij weten op dit moment niet zeker of dit geoormerkt geld is. De bedragen per 
gemeente zijn nog niet bekend gemaakt. Van deze € 58,5 miljoen wordt via ZonMW (een 
financieringsorganisatie voor innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg) een 
laagdrempelige subsidieregeling van € 15 miljoen opgesteld. Als gemeente kunnen we daar 
samen met onze lokale partners maximaal € 50.000 aanvragen voor de uitvoering van 
maatschappelijke diensttijdprojecten (MDT).

Met bovenstaande beschreven aanpak en activiteiten hebben wij laten zien dat we er groot 
belang aan hechten dat het goed blijft gaan met onze jeugd. Samen met onze partners en de 
jongeren zelf zetten we ons hiervoor, blijvend en intensief, in.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgerneester en wethouders van 
{ie-Sec

de gemeente Haafflemmèrmeef;,

drs. Carel Brugman


