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ONDERWERP 
Inzet coronagelden voor twee plannen gericht op het welzijn van jongeren 
 
SAMENVATTING 
Het college heeft een budget van € 25.000 uit de bestemmingsreserve corona ter 
beschikking gesteld voor de uitvoering van 2 plannen ten behoeve van het welzijn 
van jongeren in Heemstede. Een website en een initiatievenbudget.  
Beide plannen beogen niet alleen het welzijn van jongeren te bevorderen, maar 
bieden ook ruimte om jongeren beter te betrekken bij de lokale democratie.  
De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt zodat deze na de 
zomervakantie uitgevoerd kunnen worden. 
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 

- Raadsbesluit (24 juni 2021) ‘Bestemmingsreserve corona en raming 
uitgaven bestemmingsreserve corona 2021-2025’ 

- Programmabegroting 2022 Gemeente Heemstede 
- Beleidsplan Sociaal Domein 2020 - 2023 
- Plan van Aanpak ‘Samen tegen eenzaamheid’ (840482)  

 
BESLUIT B&W 
 

1. Het geraamde bedrag van € 25.000 uit de bestemmingsreserve Corona 
bestemd voor Jeugd & Jongeren in te zetten voor twee plannen gericht op 
het welzijn van jongeren: 
a. Een budget waarmee jongeren hun eigen activiteiten en initiatieven 

kunnen uitvoeren; 
b. Een website waarop alle lokale activiteiten en initiatieven van en voor 

jongeren te vinden zijn; 
2. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving (C-

stuk). 
 
AANLEIDING 
Tijdens de coronaperiode zijn de problemen van jongeren met hun mentale 
gezondheid (waaronder eenzaamheid) groter en zichtbaarder geworden. Hun 
sociale leven heeft een tijd in meer of mindere mate stilgestaan. Vanuit het 
coronabudget zijn daarom middelen gereserveerd om bij te dragen aan het welzijn 
van jongeren in Heemstede. In het plan van Aanpak ‘Samen tegen Eenzaamheid’ 
zijn ook de toenemende zorgen over jongeren benoemd. Gemeente en lokale 
maatschappelijke organisaties die zich richten op het welzijn van jongeren hebben 
daarom in samenwerking twee plannen gemaakt ter bevordering van het welzijn 
onder jongeren. Hierbij is uitgegaan van twee uitgangspunten:  

• Contact met anderen draagt bij aan het verbeteren van de mentale 
gezondheid. 

• Jongeren weten zelf het beste waar zij behoefte aan hebben. 
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Op basis van deze uitgangspunten zijn twee plannen ontwikkeld die al na de 
zomervakantie kunnen worden uitgevoerd: 

1. Een initiatievenbudget voor (en door) jongeren; 
2. Een website waarop alle lokale activiteiten en initiatieven van en voor 

jongeren te vinden zijn. 
Beide plannen richten zich op jongeren tot en met 18 jaar. 
 
Het initiatievenbudget maakt het voor jongeren mogelijk om een financiële bijdrage 
aan te vragen waarmee zij een eigen activiteit of initiatief uit kunnen voeren. Het 
idee is om de beoordeling van de binnenkomende aanvragen ook uit te laten 
voeren door een groep jongeren. De exacte kaders en opzet van het budget 
worden de komende maanden uitgewerkt.  
 
De website geeft een overzicht van activiteiten die voor en door jongeren worden 
georganiseerd. Het gaat hierbij zowel om activiteiten die door 
(jongeren)organisaties worden georganiseerd als activiteiten die door jongeren zelf 
worden georganiseerd en bijvoorbeeld gefinancierd worden vanuit het 
initiatievenbudget. Zo biedt de website jongeren ook de mogelijkheid om hun eigen 
activiteit onder de aandacht te brengen van andere jongeren.  
Bij de opzet van de website worden jongeren gevraagd mee te denken over 
bijvoorbeeld logo en layout.   
 
Na een half jaar evalueren we de werking van beide plannen met de betrokken 
partijen. Voor de zomer van 2023 delen we deze evaluatie met de raad. 
 
MOTIVERING 
 
1.1 De twee plannen zetten in op verbinding en eigen regie 

Beide plannen geven jongeren de mogelijkheid om zelf initiatieven en 
activiteiten te bedenken en uit te voeren én elkaar (en anderen in de 
samenleving) te ontmoeten. Allemaal op een manier die zij zelf bedenken en 
niet door een ander vóór hen bedacht is. Zo hebben jongeren de mogelijkheid 
om zelf invulling te geven aan hun eigen leefomgeving. De website biedt 
daarnaast de mogelijkheid om deze bijvoorbeeld met een pagina van Open 
Stad uit te breiden en zo jongeren de mogelijkheid te geven om mee te praten 
over de lokale democratie.  

 
1.2 Jongeren geven zelf invulling aan de besteding van het initiatievenbudget 

Het initiatievenbudget is een budget waar jongeren zelf aanvragen voor in 
kunnen dienen. Het is vergelijkbaar met het ‘stimuleringsbudget voor inwoners- 
en buurtinitiatieven’, alleen dan specifiek gericht op jongeren. Het budget is 
alleen bedoeld voor activiteiten/initiatieven vanuit jongeren zelf en niet vanuit 
verenigingen of organisaties. Het is de bedoeling dat jongeren zélf aan de slag 
gaan met de verdere uitwerking en uitvoering van hun idee. Maatschappelijke 
organisaties kunnen op verzoek van de jongeren natuurlijk wel hulp bieden. 
Het idee is om de beoordeling van de binnengekomen initiatieven ook door 
een groep jongeren te laten doen. En deze groep kan uiteraard ook zelf 
initiatieven ontwikkelen. Over de vorming van zo’n groep gaan we nog in 
overleg met onder andere scholen.  
De verdere kaders en opzet voor het budget worden nog uitgewerkt. 
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1.3 De website vormt een centraal punt voor jongeren 

De website vormt de spin in het web van alle activiteiten die er voor en door 
jongeren in Heemstede worden georganiseerd. Online of offline, door jongeren 
zelf of door organisaties en verenigingen; doel is om alles op deze centrale 
plek te ontsluiten. De website biedt daarmee meerdere kansen. Jongeren 
hoeven niet te zoeken via allerlei verschillende kanalen, maar worden door 
betrokken organisaties naar deze website verwezen. Alle organisaties 
gebruiken in hun uitingen voor activiteiten ook het beeldmerk van de website 
waardoor dit voor jongeren herkenbaar wordt. Daarnaast kunnen de 
activiteiten van de jongeren zelf ook op de site geplaatst worden om zo meer 
jongeren uit te nodigen om deel te nemen. En als jongeren op de site zijn om 
zich in te schrijven voor een bepaalde activiteit, zien zij ook welke andere 
activiteiten aangeboden worden en raken zij mogelijk geïnspireerd om daar 
ook aan deel te nemen. Ander voordeel is dat de betrokken organisaties van 
elkaar zien welke activiteiten ze bieden. Dat bevordert de onderlinge 
afstemming. Om een zo compleet mogelijk beeld aan activiteiten te bieden 
worden in de verdere uitwerking ook andere partijen zoals scholen en 
sportverenigingen gevraagd om input.  

 
1.4 De bestaande lokale websites zijn voor deze doelgroep minder aansprekend 

De ervaring leert dat jongeren over het algemeen anders benaderd willen 
worden dan volwassenen en ouderen. Bij de opzet van de website worden 
jongeren betrokken. Ook het beeldmerk van de website wordt door jongeren 
zelf ontworpen. 
 

1.5 De website (en URL) wordt gebouwd en beheerd door stichting Epic Youth 
Stichting Epic Youth is een betrouwbare en ervaren organisatie die zich bezig 
houdt met de online dimensie van het jongerenwerk. Epic Youth opereert 
landelijk en heeft ook in Heemstede een actieve online community onder 
jongeren. Epic Youth zal eigenaar zijn van de website, gaat de website ook 
beheren en maakt hierbij gebruik van de input van de digitale community. 
De gemeente maakt afspraken met Epic Youth over de toegankelijkheid van 
de website.  
 

1.6 Beide plannen hebben commitment van meerdere organisaties 
De organisaties Stichting WIJ Heemstede, Per Mens, Epic Youth, Cityshapers, 
SportService, SportSupport en de GGD hebben steun uitgesproken voor de 
twee plannen. Zij werken samen aan de verdere uitwerking van de plannen en 
verdelen de taken onderling. Bij het uitwerken van activiteiten/initiatieven van 
jongeren kunnen al deze partijen hulp bieden. Van tevoren worden hierover 
afspraken met elkaar gemaakt. Deze organisaties zijn daarnaast ook 
vertegenwoordigd in de ‘Sociale Coalitie tegen eenzaamheid’, waardoor ook 
daar verbinding mee is. 
 

1.7 De plannen passen in gemeentelijk beleid 
De plannen sluiten aan op de doelen in het beleidsplan Sociaal Domein en bij 
het Plan van Aanpak ‘Samen tegen eenzaamheid’. In het beleidsplan Sociaal 
Domein is het versterken van de sociale basis en informele netwerk een 
kernthema. Daarbij is afgesproken om ook de sociaal maatschappelijke 
betrokkenheid van jongeren te stimuleren. 
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Daarnaast sluiten de plannen ook aan op de ambitie uit het coalitieakkoord 
2022-2026 om actief gebruik te maken van talenten en ideeën van jongeren en 
hen bij de lokale democratie te betrekken. Doel is om samen met jongeren en 
organisaties te komen tot een Jeugdakkoord en het gesprek hierover mede via 
een platform vorm te geven.  
 

1.8 De verschillende beschikbare lokale budgetten vullen elkaar aan 
Er bestaan binnen het sociaal domein verschillende lokale 
activiteitenbudgetten, die in samenhang bezien kunnen worden. De 
activiteitenbudgetten die centraal staan in het lokale sportakkoord en in het 
preventieakkoord zijn bedoeld voor initiatieven vanuit organisaties. Het 
‘stimuleringsbudget’ is bedoeld voor inwoners en buurtinitiatieven. Het 
voorgestelde initiatievenbudget is speciaal bedoeld voor jongeren. De 
combinatie van budgetten zorgt voor een mooi totaalpakket. 

 
FINANCIËN 
Op 24 juni 2021 heeft de raad de ‘raming uitgaven bestemmingsreserve corona 
2021-2025’ vastgesteld. In deze raming staat opgenomen dat in 2022 een bedrag 
van € 25.000 vanuit de bestemmingsreserve corona voor Jeugd en Jongeren is 
bestemd. De twee plannen die nu voorliggen worden vanuit dit bedrag gedekt. 
Omdat de plannen voor het initiatievenbudget betrekking hebben op een half jaar 
in 2022 en een half jaar in 2023 ramen we de helft van de uitgaven - € 6.250 – in 
2022 en de andere helft - € 6.250 – in 2023. 
Als na de looptijd van een jaar nog een bedrag resteert, vloeit dit terug in de 
algemene middelen. 
 

 
 
De kosten voor de website zijn voor het gehele jaar in totaal €12.505. Dat zijn 
kosten voor het bouwen van de site; hostingskosten; kosten voor technisch 
onderhoud en ondersteuning; coördinatie van aangemelde activiteiten en 
promotiekosten. 
 
Voor het activiteitenbudget is €12.495 beschikbaar.  
 
PLANNING/UITVOERING 
Beide plannen worden de komende maanden door de betrokken partijen, samen 
met scholen en verenigingen, verder uitgewerkt. Streven is om bij aanvang van het 
nieuwe schooljaar jongeren te benaderen over het vormen van een groepje dat de 
activiteiten beoordeelt en over logo en layout van de website.  
Daarna kunnen beide plannen van start gaan en start ook de promotie. 
 
Na een half jaar evalueren we de werking van beide plannen met de betrokken 
partijen. Voor de zomer van 2023 delen we deze evaluatie met de raad. 
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PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
De plannen zelf zijn gericht op het betrekken van jongeren bij de lokale 
democratie. Met het initiatievenbudget krijgen jongeren zelf regie over de 
besteding van gelden en via de website kunnen zij zien welke activiteiten er zijn 
om aan deel te nemen. Als het initiatievenbudget klaar en de website gereed is 
(waar ook het budget aangevraagd kan worden) start de promotie. Dit zal door alle 
betrokken partijen gedaan worden, via hun eigen communicatiekanalen. Daarnaast 
worden ook (sport)verenigingen en scholen actief benaderd. 
 
DUURZAAMHEID 
Bij de verder uitwerking van de randvoorwaarden voor het activiteitenbudget wordt 
ook rekening gehouden met het aspect duurzaamheid.  
 
BIJLAGEN 
- 


