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 Beste leden van de participatieraad, 
 
Wij hebben kennis genomen van uw ingediende ongevraagde advies ‘Corona 
jeugdproblemen anno maart 2021’ en deze met u doorgesproken op 20 april jongstleden. 
U geeft aan dat u zich ernstig zorgen maakt over het toekomstperspectief van jeugdigen 
in de gemeente Losser. Tevens stelt u voor om te komen met een tijdelijk preventief 
Corona jeugdplan en hiervoor extra middelen vrij te maken, zodat de jeugdigen zich weer 
kansrijk, veilig en gezond gaan voelen. Belangrijk is dat jeugdigen, ouders, deskundigen 
en jeugdhulpverleners bij het gehele project betrokken zijn.   
 
Allereerst danken we u voor het advies. Middels deze brief willen wij kenbaar maken dat 
we uw zorgen in deze coronaperiode rondom de jeugdigen in onze gemeente zeker 
delen. De mentale weerbaarheid van onze jeugdigen in dit coronatijdperk staat om 
dezelfde reden dan ook hoog op onze agenda.  
Echter zijn wij niet van mening dat investering in een tijdelijk preventief Corona jeugdplan 
de best passende oplossing is, gezien de recente versoepelingen en de opgehoogde 
inzet op deze doelgroep. Wij zien deze investering liever terug in directe actie! 
 
Dat is dan ook wat we doen. We ondernemen continue verschillende acties om de 
Losserse jeugdigen te ondersteunen. Dit gaat van bewustwording (bijvoorbeeld de 
campagne ‘Kijk naar elkaar om’) tot het organiseren van activiteiten voor diverse 
leeftijdscategorieën passend binnen de coronamaatregelen. Concrete voorbeelden 
hiervan zijn escaperooms, livestreams en de winter/lente- en zomergames. Eveneens 
zijn en worden er vanuit gezondheidsperspectief actieve activiteiten voor de jeugdigen 
georganiseerd in het kader van het preventieakkoord. Ook zijn de burgemeester en 
wethouder in gesprek gegaan met jeugdigen over corona en is er een beleidsnota en 
actieplan eenzaamheid geschreven, waarin jeugdigen als doelgroep zijn opgenomen. 
  
Daarnaast halen we veel frequenter dan voorheen de stand van zaken op bij zowel de 
jeugdigen zelf als bij de professionals - zoals de GGD, kinderopvang, het onderwijs, de 
huisarts en de jeugdhulpaanbieders - waar we korte lijnen mee hebben. Als er 
knelpunten of aandachtspunten worden gesignaleerd organiseren we er samen met de 



jeugdigen en partners vervolgens actie op. Een voorbeeld hiervan is dat we vanuit de 
samenwerking met het onderwijs themagewijs aandacht hebben besteed aan pesten. Op 
deze manier proberen we zoveel mogelijk jeugdigen te bereiken.  
Hierbij blijven we wel realistisch en beseffen we ons dat niet elke jeugdige bereikt wordt. 
Zonder enig signaal vanuit de omgeving, onze netwerkpartners of anderszins, zijn wij niet 
bevoegd om achter de voordeur te kijken. Vandaar dat we vanuit de gemeente breed 
inzetten op signaleren. Denk hierbij aan de gepositioneerde integraal consulenten bij de 
huisartsen en scholen, de jongerenwerkers en de sportcoach bij verenigingen. Daarnaast 
stimuleren wij inwoners, maar ook u - als participatieraad - om actief op signalen te 
anticiperen richting de gemeente of anders richting Veilig Thuis Twente.  
 
In uw brief benoemd u het vrij maken van extra middelen om jeugdigen te ondersteunen 
in deze lastige tijd. Als gemeente hebben we hiervoor onder andere de subsidies ‘Jeugd 
aan zet in Crisistijd’ en ‘Maatschappelijke Diensttijd’ ter beschikking gekregen vanuit het 
Rijk. Op dit moment zijn deze middelen voldoende om de gevraagde en bedachte acties 
uit te voeren.  
Naast bovenstaande (preventieve) acties, zijn we al voorzichtig aan het vooruitkijken naar 
het ‘post-coronatijdperk’; ‘Wat kunnen we dan voor de jeugdigen in de gemeente Losser 
betekenen?’ Dit doen we niet alleen lokaal, maar ook regionaal. De zorgen voor een 
mogelijk na-ijleffect/oplopende druk op de jeugdzorg (de betreffende 
jeugdhulpaanbieders en instanties) worden breed gedeeld.  
 
Zoals u kunt lezen, doen we wat we kunnen. Desondanks is dit niet voldoende, 
aangezien de jeugdigen iets willen waar wij geen invloed op hebben. Wat jeugdigen 
namelijk echt willen is meer vrijheid; om weer volledig naar school te kunnen gaan, om af 
te spreken met vrienden (uitgaan) of om weer naar de sportschool te kunnen. Daarvoor 
zullen toch echt de beperkende coronamaatregelen verminderd moeten worden. 
 
We gaan ervan uit dat we u middels deze brief voldoende geïnformeerd hebben en 
hopen dat u zich gehoord voelt. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
het college van burgemeester en wethouders van Losser, 
namens deze, 
teamleider zorg, 
 
 
 
 
 
 
H.M. uit het Broek     
 
 
  

 
 


