
MOTIE  
 

(artikel 36 Reglement van Orde voor de gemeenteraad) 
 
Ingediend door de fracties van Christen Unie, CDA, D66, Pvda, Gemeentebelangen, GroenLinks 
en Leefbaar Tynaarlo, 
Agendapunt 12; Perspectievennota 2021 
Onderwerp: Jeugdsozen 
 
De raad van de Gemeente Tynaarlo, in vergadering bijeen te Vries op 30 juni 2020; 
 
 
 
Overwegende dat; 
 

• Jongeren in onze gemeente de behoefte hebben om in contact te zijn met elkaar en daarvoor een 
plek nodig hebben op fietsafstand van hun huis;  

• Deze plekken dus in meerdere kernen van onze gemeente nodig zijn en vooral in onze kleine 
kernen; 

• De kosten voor jeugdzorg jaarlijks toenemen en naast bezuinigingen en efficientievergroting, ook 
preventie een rol heeft in het verlagen van deze kosten;  

• Jeugdsozen een preventieve rol hebben op het gebied van jeugdzorg en daarnaast zorgen voor 
sociale cohesie in de kernen die we hebben;  

• Jeugdsozen belangrijk zijn in het vormingsproces van jongeren, omdat deze sociale contacten 
bijdragen aan het ‘volwassen worden’ en het verbreden van het gezichtsveld.  

• In sommige gevallen een jeugdsoos de verbindende functie die een school heeft kan aanvullen; 
• De jeugd de afgelopen maanden hard is getroffen door de corona-maatregelen, waarbij nogmaals 

duidelijk werd dat juist de onderlinge sociale interactie een eerste levensbehoefte is voor 
opgroeiende jongeren. Gevoelens van angst en eenzaamheid zijn door de gedwongen thuisisolatie 
alleen maar toegenomen en de vraag naar jeugdzorg zal naar verwachting navenant stijgen. Een 
structurele, lokaal gebonden en bescheiden impuls voor het organiseren van de jeugdsoos komt 
tegemoet aan deze behoefte van interactie met leeftijdsgenoten; 

• Ouders en vrijwilligers organiseren in nauw overleg met de betrokken buurtgenoten een 
laagdrempelige jeugdsoos met een zeer bescheiden jaarlijks budget; 

• Een goed sociaal vangnet voor jongeren de leefbaarheid in de kleine kernen vergroot; 
• De Jeugdraad van onze gemeente deze motie volmondig aanbeveelt en steunt; 
• Er dus behoefte is aan jeugdsozen.  

 
 

 
Verzoekt het college; 
 

• In de uitwerking van de perspectievennota naar de begroting te komen met een voorstel voor een 
budget voor jeugdsozen in onze gemeente, waaruit structureel initiatieven voor jeugdsozen 
gefinancieerd kunnen worden. 

• Hierbij uit te gaan van een principe dat initiativen van vrijwillers, onderbouwd met een plan en 
bijbehorende begroting, beoordeeld kunnen worden door het college en of de ambtelijke 
organisatie en vervolgens gehonoreerd kunnen worden.  

• Voor deze voorziening te komen met een dekkingsvoorstel. 
 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag; 
 
 
Ondertekend door  
 
De fracties van Christen Unie, CDA, D66, PvdA, Gemeentebelangen, GroenLinks en Leefbaar Tynaarlo,  
 
 
 
 
 



 
 
 
Jeugdsozen Tynaarlo Een leefbaar platteland  

Jong zijn en opgroeien op het platteland is anders dan jong zijn en opgroeien in de stad. De 
omstandigheden waaronder jongeren opgroeien zijn beslist anders. Zelfs in dit nieuwe decennium. In de 
stad zijn veel mogelijkheden tot contact en tot het gezamenlijk deelnemen aan activiteiten, zoals sport en 
andere leuke dingen. Op fietsafstand van je huis zijn er vaak legio mogelijkheden. Hoe ouder kinderen 
worden, hoe makkelijker ze zelfstandig ergens heen kunnen fietsen om samen met anderen activiteiten te 
beleven.  

Wonen in een landelijke omgeving betekent echter dat die stadse faciliteiten veel minder toegankelijk zijn. 
De jeugd is vaak afhankelijk van ouders die hen ergens met de auto heen brengen, zeker ook ‘s avonds. 
Daarnaast zijn de mogelijkheden in de eigen vertrouwde dorpse omgeving beperkt. Enerzijds omdat er 
gewoon minder jongeren zijn, anderzijds omdat het aantal activiteiten beperkt is. Toch is er grote behoefte 
aan sociaal contact tussen opgroeiende jongeren/ jeugd in de eigen vertrouwde omgeving.  

In de grotere dorpen Vries, Zuidlaren en Eelde-Paterswolde is het alweer een stukje makkelijker om iets op 
te zetten, dan in aanmerkelijk kleinere kernen als bijvoorbeeld Donderen, Zeijen, Bunne of Tynaarlo. 
Immers, aantallen doen ertoe.  

Jeugdzorg  

Daarnaast zien we dat de kosten in de Jeugdzorg elk jaar toenemen en het beschikbare budget ver 
overschrijden. Jeugdzorg kent nu een open-einde financiering, wat betekent dat wanneer het budget op is, 
de zorg niet ophoudt, maar bekostigd wordt uit de algemene middelen. De rijksoverheid heeft de Jeugdzorg 
gedecentraliseerd naar lokale overheden en heeft daarbij flink bezuinigd op het budget, omdat gemeenten 
makkelijker maatwerk zouden kunnen realiseren, maar het is de vraag is of de zorg voor onze opgroeiende 
jongeren beter is geworden. Hij is in ieder geval complexer en duurder geworden.  

De complexiteit van de hele jeugdzorg kunnen wij niet oplossen met dit voorstel, maar betrekkelijk 
eenvoudige ingrediënten aandragen om opgroeiende jeugd te ondersteunen kunnen we wel.  

Jongeren die zich vervelen, gaan rondhangen en allerlei ongein uithalen. Dit leidt soms tot vernieling van 
(gemeenschappelijk) bezit en zorgt voor een negatieve sfeer ten opzichte van jongeren. Kattenkwaad 
uithalen hoort misschien volgens sommigen bij opgroeien, maar samen positieve dingen ondernemen, 
samen lachen en plezier maken, samen ontdekken en samen leren horen er in ieder geval bij. In een 
positieve omgeving is gedrag van zich ontwikkelende jongeren beter bij te sturen. En we willen allemaal dat 
zij volwaardig lid worden van onze maatschappij.  

In enkele kleine kernen hebben groepjes ouders zich opgeworpen om een jeugdsoos open te houden voor 
de lokale jongeren. Hier komen de jongeren samen en worden er leuke dingen georganiseerd. Dit leidt tot 
tevredenheid in het dorp, omdat jongeren niet meer doelloos door het dorp zwerven, maar nu gezellig en 
zinvol bezig zijn. De jongeren zelf zijn enthousiast. Soms zijn er simpele en bescheiden afspraken met een 
lokale ondernemer die een ruimte beschikbaar stelt. De organiserende ouders stellen hun tijd kosteloos 
beschikbaar en zijn zeer gemotiveerd om door te gaan.  

Ondersteuning gemeente  

Met bescheiden middelen wordt hiermee de leefbaarheid in het dorp aanmerkelijk vergroot en wordt er 
mogelijk preventief gezorgd dat de vraag naar jeugdzorg afneemt. Er is op dit moment geen gemeentelijk 
beleid ten aanzien van jeugdsozen en eventuele aanvragen worden slechts op incidentele basis 
gefinancierd. Daar staat een groot maatschappelijk rendement tegenover en onderzocht zou kunnen 
worden of dit de kosten van Jeugdzorg ook naar beneden kan brengen.  

 

 
 



 


