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Artikel 43: Eenzaamheid onder jongeren.

Geacht college,

Afgelopen maandag is de week tegen eenzaamheid gestart. Het is goed dat we 
aandacht hebben voor eenzaamheid onder ouderen én onder jongeren 
gedurende de coronacrisis. De coronacrisis heeft een enorme impact op het 
dagelijks leven van jongeren. De periode waarin je in de bloei van je leven zou 
moeten zitten en waarin je jezelf ontwikkelt wordt vervangen door een laptop, 
een bureau en vier witte muren. Dit zorgt er voor dat jongeren zich ontzettend 
eenzaam voelen. Er is zicht op een vaccin maar waarschijnlijk komen jongeren pas 
aan het einde van het vaccinatieprogramma aan de beurt, voor hen zal deze crisis 
dus nog wel even duren. Uit het onderzoek van I&O Research blijkt dat drie op de 
tien Nederlanders zich eenzaam voelen in de coronacrisis.1 Vooral onder jongeren 
is een stijgende lijn te zien. Bijna de helft in de leeftijdsgroep van 25 tot 34 jaar 
voelt zich eenzamer dan voor de coronacrisis en bij jongeren onder de 25 is dat 
aantal nog groter. In maart voelde ongeveer 50% van de jongeren zich eenzamer 
dan voor de coronacrisis, in mei is dit gestegen naar 60%. Hoe langer de 
coronacrisis duurt hoe eenzamer jongeren zich gaan voelen. Daarom is het 
belangrijk dat we als gemeente iets doen om eenzaamheid onder jongeren aan te 
pakken!

Vragen aan het college:
 Heeft de gemeente inzichtelijk hoeveel jongeren in de gemeente Heusden 

zich op dit moment eenzaam voelen? Zo ja, hoeveel jongeren zijn dit 
ongeveer? Zo nee, zou de gemeente onderzoek kunnen doen naar 
eenzaamheid onder jongeren om dit zo beter in kaart te brengen?

 Jongeren praten minder snel over hun mentale gezondheid dan ouderen2. 
Het is echter wél belangrijk dat je over je klachten blijft praten. Biedt de 
gemeente jongeren een plek waar jongeren naartoe kunnen wanneer zij 
zich eenzaam voelen?

 Als we kijken naar de initiatieven die gedurende de coronacrisis zijn 
opgezet om eenzaamheid te bestrijden zien we vrijwel alleen maar 
projecten die eenzaamheid bij ouderen tegen gaan. Wat voor projecten 
zijn er voor jongeren opgezet en vind de gemeente dat zij te weinig 
aandacht heeft gehad voor eenzaamheid onder jongeren?

1 https://nos.nl/artikel/2334100-jongeren-kampen-met-corona-eenzaamheid-ik-mis-mensen-om-me-heen.html 
2 https://www.bedrock.nl/jongeren-praten-psychische-klachten/ 
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 Op 9 december maakte het kabinet bekend dat het Rijk 58,5miljoen euro 
vrij maakt om eenzaamheid onder jongeren aan te pakken. Gemeenten 
moeten middels dit zogeheten Jeugdpakket jongeren meer 
mogelijkheden bieden voor activiteiten en ontmoetingen, binnen de 
geldende coronarichtlijnen. Weet de gemeente hoeveel geld zij vanuit het 
Rijk kunnen verwachten en weet de gemeente al hoe zij dit geld gaat 
spenderen? 

 Het is van belang dat dit Jeugdpakket op een effectieve manier bijdraagt 
aan het tegengaan van eenzaamheid onder jongeren. Heeft de gemeente 
zicht op de behoefte van jongeren in relatie tot het tegengaan van 
eenzaamheid? Zo ja, welke behoefte zijn dit? Zo nee, wil de gemeente dit 
nog in kaart gaan brengen? 

In afwachting van een spoedige reactie verblijven wij. 

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie DMP Heusden,

                                        
       
Noah Brok                                                                      Manon Molenschot
Raadslid                                                                          Fractieondersteuner 
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