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Onderwerp 

Afdoening motie: 'Extra aandacht Jongvolwassenen in het welzijnswerk’ 

  

Uw raad heeft tijdens de bespreking van het voorstel college inzake Beleidsplan Professioneel 

welzijnswerk 2021-2024 ‘versterken en verbinden’ (RIS310647) op 15 en 16 december 2021 de door 

het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedker ingediende motie W3 ‘Extra aandacht jongvolwassenen in 

het welzijnswerk’ (RIS311056) aangenomen. Hierbij informeert het college de raad over de afdoening 

van de motie. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

• in het Sociaal economisch Herstelplan voor Den Haag (RIS306618) tijdelijk extra middelen zijn 

vrijgemaakt voor welzijnswerk onder jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar; 

• in het beleidsplan Professioneel Welzijnswerk 2021-2024 geen extra aandacht is voor deze 

groep jongeren; 

 

Overwegende dat: 

• de coronacrisis jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar hard raakt; 

• (los van de tijdelijke extra middelen) het regulier welzijnsaanbod voor deze leeftijdsgroep een 

ondergeschoven kindje is; 

 

Verzoekt het college: 

• in de uitwerking van het beleidsplan Professioneel Welzijnswerk 2021-2024 extra aandacht te 

hebben voor jongerenwerk voor de leeftijdsgroep van 16 tot 23 jaar, 
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Het college geeft op de volgende manier antwoord op de motie. 

 

Het college vindt het van belang dat het professioneel welzijnswerk aandacht heeft voor alle jeugdigen 

die een steuntje in de rug nodig hebben. Zeker ook voor jongvolwassenen die behoren tot de groepen 

die hard geraakt zijn door de gevolgen van corona (bron: RIS310474). Het Beleidsplan Professioneel 

Welzijnswerk 2021-2024 (RIS310647) maakt in haar ambitie en doelstellingen bewust geen 

onderscheid op grond van leeftijd of anderszins.  

 

Net als voorgaande jaren zullen door het professioneel welzijnswerk activiteiten worden uitgevoerd 

gericht op jongeren in de leeftijdsgroep 16 tot 23 jaar. Deze activiteiten komen tot stand op basis van 

stevige wijkanalyses, de sociale wijkscans en kennis en kunde van de stadsdeelorganisaties en de 

welzijnsorganisaties. Zo sluiten de activiteiten zo goed mogelijk aan op wat er nodig is voor deze 

doelgroep. 

 

In lijn met het Beleidsplan Professioneel Welzijnswerk 2021-2024 actualiseert het college, gezamenlijk 

met de welzijnsorganisaties en politie daarnaast ook de samenwerkingsafspraken met betrekking tot 

jeugdigen in de buitenruimte. Voor zomer van 2022 zullen deze door alle partijen ondertekende 

samenwerkingsafspraken de basis vormen voor de samenwerking rondom deze jeugdigen. 

 

Het college heeft vanuit aanvullende incidentele rijksmiddelen (€1,2 mio) in 2021 de Subsidieregeling 

jongerenwerk plus Den Haag 2021 (RIS308800) opgezet. Vanaf september 2021 tot eind 2022 wordt 

vanuit deze subsidieregeling geïntensiveerd ingezet op de doelgroep 16 tot 23 jaar. De eerste signalen 

over de effecten van deze aanpak zijn positief. Voor meer verdieping verwijst het college graag naar het 

voortgangsbericht vanuit het college (RIS311782). Het college kijkt uit naar verdere resultaten van 

deze aanpak en de evaluatie hiervan en zal deze wanneer wenselijk in de toekomst meenemen in de 

uitvraag naar welzijnsactiviteiten.   

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 
 


