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Underwerp
Motie Jongeren en corona

Wy stelle jo foar kennis te nimmen fan:
De manier waarop invulling is gegeven aan de motie Jongeren en corona.

Koarte gearfetting
Vanuit afdelingen Sport en Onderwijs en vanuit ‘t Stationnetje zijn in coronatijd vele activiteiten 
voor jongeren georganiseerd. In dit voorstel geven we daar een overzicht van.

Ynlieding
In de raadsvergadering van 21 januari jl. is een motie van de PvdA aangenomen waarin het 
college wordt verzocht om voor de jongeren in de gemeente een breed pakket aan maatregelen 
te nemen om de jongeren in de gemeente te ondersteunen in coronatijd.

Histoarje
Zie hierboven onder ‘ynlieding’.

Kearnboadskip
Activiteiten vanuit Onderwijs
Vanuit Onderwijs zijn speelpakketten uitgedeeld aan ouders van peuters. Daarnaast zijn 
wetenschapsbladen uitgedeeld aan de oudere kinderen.

Activiteiten vanuit Sport
Vanuit afdeling Sport (High five sportstimulering) zijn verschillende sportieve ‘challenges’ 
georganiseerd, zoals een gezondheidschallenge en een QR-code challenge met verschillende 
bewegingsoefeningen. Ook zijn er online gymlessen aangeboden aan scholen. Daarnaast heeft 
Sport samen met ’t Stationnetje een aantal activiteiten georganiseerd (zie hieronder).

Activiteiten vanuit ’t Stationnetje voor jongeren in coronatijd:
(N.B.: de jongerenraad in Achtkarspelen heeft meegedacht over de invulling)

2020: Met subsidies vanuit het rijk (Jeugd aan zet) zijn samen met jongeren en afdeling Sport 
van de gemeente ruim 40 unieke (sportieve) activiteiten georganiseerd per editie. 
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De activiteiten waren gericht op sociale ontmoeting, talentontwikkeling of psychosociale steun. In 
2020 zijn ruim 200 jongeren bereikt (10-28 jaar). 

2021: uitloop van de wintereditie Jeugd aan zet. In het voorjaar dankzij extra middelen vanuit 
Summergames en Fonds21 kunnen inzetten op jongere jeugd (10-16), gericht op sociale 
ontmoeting, sport en spel. Vanuit ’t Stationnetje is een aanvraag geschreven en door de 
gemeente ingediend bij ZonMw om extra financiën te krijgen; met dit geld in het kader van 
Perspectief voor de jeugd MDT, is ’t Stationnetje aan de slag gegaan. In een periode van 8 weken 
heeft ’t Stationnetje 104 (doelstelling was 100, 14-28 jaar) jongeren bereikt uit de gemeente 
Achtkarspelen die een training hebben gevolgd gericht op inzicht krijgen in en vergroten van: 
communicatiestijlen, talentontdekking en sociale verbinding. Ondertussen is deze verantwoord en 
goedgekeurd.

De combinatie tussen actieve activiteiten en werken aan doelen wordt gedurende de 
zomerperiode 2021 nog verder doorgezet. Ook deze zomer zal er dus een actieve groep jongeren 
een bijbaan krijgen bij ’t Stationnetje en zo in de voetsporen van #Simmerteam2020 stappen. 
Het Simmerteam gaat de dorpen in om met jongeren samen activiteiten te ontplooien tegen 
verveling, vereenzaming en vergroten van sociale ontmoeting. Dit Simmerteam wordt 
gefinancierd uit eigen middelen van ’t Stationnetje. 

Dit alles naast het reguliere aanbod (14-30) van ’t Stationnetje, waarin jongeren met eigen 
doelen aan de slag kunnen. Gedurende geheel 2020 (zijn wij behalve 4 weken 1ste lockdown elke 
werkdag open geweest en in de winterperiode ook meer avonden en weekends. 

Konsekwinsjes
N.v.t.

Kommunikaasje
N.v.t.

Ferfolchtrajekt
N.v.t.
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