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Raadsinformatiebrief
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Op 19 mei jl. zegden wij u toe om jongeren en u als gemeenteraad te betrekken bij het nemen van
verdere maatregelen in het coronabeleid. Die toezegging was ingegeven naar aanleiding van de
persconferentie van het kabinet, waarin premier Mark Rutte oproept de lokale politiek en jongeren
te betrekken bij het ontwikkelen van coronabeleid.
Wat is de te delen informatie?
Gemeente Dordrecht neemt deel in de landelijke Corona Jeugd-werkgroep bij de ministeries van
VWS, OCW en JenV. Ministeries, gemeenten, jongerenorganisaties, het veiligheidsberaad en het
Nederlands Jeugd Instituut bespreken hierin signalen over de effecten van de coronamaatregelen.
Doel van de werkgroep is om best practices te delen en knelpunten aan te kaarten bij de relevante
organisaties. Een van de uitgangspunten bij deze best practices is dat jongeren, en ook het
jongerenwerk, worden betrokken in de voorbereiding en de uitvoering.
Vanuit onderzoek, afgelopen zomer, door de Jongerenraad Dordrecht en de Adviesraad Wmo &
Jeugd Dordrecht, waar 230 jongeren aan deelnamen, blijkt dat jongeren meer rust en vrije tijd
ervoeren, maar ook meer eenzaamheid en verveling. In de bijlage is het volledige
onderzoeksrapport te lezen. In de infographic (eveneens opgenomen als bijlage bij dit memo)
staan de belangrijkste bevindingen samengevat. Overigens is, in samenwerking met de
ouderenbond, een vergelijkbare enquête uitgezet. Een vergelijking van beide onderzoeken levert
op dat we opvallend genoeg juist onder jongeren relatief gezien meer isolement en eenzaamheid
zien optreden. Zie hiervoor ook het bijgesloten artikel in AD.
Tijdens de afgelopen zomerperiode zijn veel activiteiten georganiseerd met en voor jongeren,
waarin ook aandacht is geweest voor hoe zij omgaan met de corona maatregelen en wat daarin
nodig is. We lichten er twee concrete uit:
1. R-Newt heeft via enquêtes input van jongeren opgehaald over hun ideeën rondom corona en
vooral de impact daarvan op hun toekomst. Vervolgens is gevraagd om een maatschappelijk plan
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te pitchen waarmee jongeren zich voor anderen kunnen inzetten in coronatijd. Deze ideeën zijn
gepresenteerd tijdens de pitchnight op 8 oktober. Alle ideeën krijgen begeleiding vanuit R-Newt om
tot uitvoering te komen. De winnaar van de pitch night krijgt daarnaast ook € 1.000,- om dit te
realiseren. De overige ideeën kunnen tot maximaal € 250,- aan budget meekrijgen. Bij dit traject
zijn de Jongerenraad en de Bibliotheek benaderd om mee te denken. De verschillende pitches
gingen over:
 Opzetten van een hiphop community in Dordrecht voor de Drechtsteden. Hierbij worden
verschillende initiatieven gebundeld en worden liefhebbers van dit genre samengebracht.
 Organiseren van een banenmarkt voor scholieren en studenten. Voor veel jongeren is het
nog verre van duidelijk wat ze 'willen worden'. Een banenmarkt helpt om onbekende
beroepen aan het licht te brengen, of juist een breder beeld te geven aan stereotype
beroepen.
 Producten maken van gebruikt plastic; tot nu toe accessoires zoals ringen en stropdassen.
In de verre toekomst wellicht ook kleding. Bij inlevering van plastic afval krijg je korting op
je aanschaf van je hergebruikte product.
 Persoonlijke verzorgingsproducten, behandelingen en workshops voor mensen die vanwege
hun beperking of situatie zichzelf niet goed kunnen verzorgen. Plan is om een soort
rijdende beautysalon te organiseren waarmee je langs de mensen kan gaan. Met deze
behandelingen kan je mensen leren hoe ze dit zelf kunnen doen en/of geef je ze meer
zelfvertrouwen.
 Jongeren projectenbureau, waarmee je jongeren ondersteunt met het uitvoeren van hun
idee. Niet zozeer met geld, maar met het uitwerken van een projectplan, netwerken, etc.
Van deze ideeën is uiteindelijk de pitch over verzorgingsproducten voor mensen met een beperking
de winnaar geworden. Ondertussen wordt ook alle input vanuit de enquêtes gebundeld en dit
najaar ingebracht in de eerdergenoemde landelijke Corona Jeugd-werkgroep.
2. Tijdens de zomer is een speciaal zomerprogramma met extra activiteiten voor jeugd en
jongeren georganiseerd. Het jongerenwerk (R-Newt) heeft deze activiteiten georganiseerd in
samenwerking met verschillende partners zoals: DordtSport, Dordtse Helden, Calisthenics en ToBe.
Op het zomerprogramma stond onder andere:
 Sportactiviteiten in de Wibautstraat en op het Energieplein;
 R-Fest, een festival vol met sportieve en creatieve activiteiten in het Sterrenburgpark.
Tijdens het festival hebben jongeren zelf workshops georganiseerd over graffiti, TikTok en
drummen. Hiermee zijn 70 kinderen/jongeren tussen de 8 en 15 jaar bereikt.
Er is een filmpje van de zomeractiviteiten beschikbaar:
https://www.youtube.com/watch?v=mkWqvdotVG0&list=PLKMXApAneZvbk3G9Seph_vYfwZKMzCOl
Z&index=18
Ook gedurende de kerstvakantie zitten veel jongeren weer thuis. Om tegen te gaan dat bij de
verveling bij hen toeslaat, er toch groepsvorming ontstaat, maar vooral omdat er al zoveel van
jongeren is gevraagd afgelopen maanden, worden allerlei activiteiten georganiseerd. Veelal online,
onder voorbehoud van eventuele verscherpingen van de maatregelen, ook fysiek. Denk aan online
game evenementen en competities of films kijken in The Movies. Ook wordt het structurele
activiteitenaanbod voor jongeren extra gepromoot. Van veel activiteiten worden op het moment
van schrijven nog de laatste puntjes op de i gezet, de activiteiten zoals die momenteel bekend zijn,
hebben we opgenomen in de bijlage. Alle activiteiten in de kerstvakantie worden uiteindelijk
geplaatst op de Dordtse Uit-agenda, zodat alles gemakkelijk op een plek te vinden is.
We zien, in algemeenheid, dat jongeren graag willen en bereid zijn om mee te denken over welk
effect de corona maatregelen op hen hebben als zij daarin gefaciliteerd worden. Wel blijkt dat de
bereidwilligheid om zelf activiteiten te organiseren kleiner is. We weten echter vanuit de
maatschappelijke diensttijd, een project dat verder los van corona staat, dat in 2020 al minimaal
200 jongeren zich vrijwillig hebben ingezet voor een maatschappelijke vraag in de stad. Uit
bovenstaande concluderen we dat participatie door jongeren bevorderd als jongeren zelf al een
concreet idee hebben of wanneer een organisatie hen gericht vraagt om deel te nemen aan
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activiteiten (voorbeeld: Dordtse Helden – Belmaatjes: https://youtu.be/2Cb-K0rUk2w). Met het
jongerenwerk en in de landelijke werkgroep, blijven we streven om de input van jongeren op te
halen en hen te faciliteren in het uitvoeren van concrete plannen.
Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Met het jongerenwerk en in de landelijke werkgroep, blijven we streven om de input van jongeren
op te halen en hen te faciliteren in het uitvoeren van concrete plannen. Ook organiseren we, in
samenwerking met onze partners, activiteiten voor en door jongeren in de kerstvakantie. Uiteraard
zullen we richting het voorjaar blijven bekijken hoe we jongeren kunnen blijven betrekken en
boeien. Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen gaan we uiteraard het maximale doen wat
mogelijk is. Hiermee verzoeken wij u deze toezegging als afgehandeld te beschouwen.
Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Niet van toepassing.
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Toezegging 200519/T2: Jongeren en gemeenteraad betrekken bij coronabeleid

