
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Marlène Potjer - VVD 

Datum indiening: 20 mei 2020 

Datum antwoord: 16 juni 2020 

Onderwerp: Jongeren en kinderen betrekken bij Corona- aanpak 

 

Inleiding 
Tijdens de persconferentie van 19 mei heeft de premier zich speciaal tot jongeren en kinderen gewend om mee te denken en 
mee te praten over de Corona aanpak. Niet alleen in scholen, buurthuizen en sportverenigingen maar ook vanuit/ met 
gemeenten. 
 
Vraag 1 
Heeft het College kennisgenomen van de oproep van de premier om jongeren te betrekken bij de Corona aanpak? 
 
Antwoord 
Ja, het college heeft daar kennis van genomen. 
 
Vraag 2 
 Op welke wijze en op welke termijn is het College van plan invulling te geven aan deze oproep?  
 
 
Antwoord 
Vanaf het begin van de Coronacrisis zijn jongeren in Gooise Meren betrokken en bezig geweest om na te denken over hoe om 
te gaan met de beperkende Coronamaatregelen. Onze jongerenwerkers van STAD en Versa Welzijn zijn via social media en 
ambulant jongerenwerk steeds in contact met jongeren.  
 
De wethouder jeugd heeft direct na de oproep van de premier gebrainstormd met STAD en Versa hoe we jongeren ook in de 
t0ekomst over de 1,5 meter-samenleving kunnen blijven betrekken. In een raadmededeling zullen wij u hierover uitgebreider 
informeren eind juni 2020.  
 
Vraag 3 
Ziet het College hierbij ook een rol voor raadsleden, los van de normale volks vertegenwoordigende rol? 
 
Antwoord 
Het college vindt het belangrijk dat de stem van jongeren wordt gehoord door de raad. Een mooi voorbeeld hoe de raad daar 
gelegenheid voor biedt, was tijdens de beeldvormende raad op 3 juni 2020, waarin de jongerenorganisatie STAD namens 
jongeren aandacht vraagt in de perspectiefnota, voor ontmoeting-, spel- en sportruimte voor jongeren.  


