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Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: Jos Verdurmen Top/Gemeentebelangen
ONDERWERP: Steunpakket voor welzijn en leefstijl in coronatijd.
TOELICHTING: Het kabinet stelt 200 miljoen euro extra beschikbaar voor een
maatschappelijk steunpakket gericht op sociaal en mentaal welzijn en leefstijl.
Inleiding:
Dit steunpakket komt in deze coronaperiode periode zeker van pas en is hard nodig, omdat
het coronavirus en coronamaatregelen niet alleen een grote weerslag heeft op de zorg en
economie, maar ook op het mentaal welzijn en de fysieke gezondheid van jongeren.
Ook op kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking of psychische problematiek en
niet te vergeten de groep eenzame ouderen in onze samenleving.
Belangrijk is dat deze mogelijkheid direct ingezet en uitgevoerd kan worden, bijvoorbeeld
door een welzijnsorganisatie als Aan-z en via het sportpunt Terneuzen.
Als Top/Gemeentebelangen vangen wij deze signalen op en vragen hier aandacht voor.
Zeker in coronatijd is het belangrijker dan ooit om genoeg te bewegen, gezond te leven en
eenzame ouderen een luisterend oor en helpende hand te bieden.
We zijn als partij van mening dat we subsidie mogelijkheden als deze moeten omarmen en
via bovengenoemde organisaties gebruik kunnen maken om dit aan te pakken en uit te
voeren.
Ook is er vanuit ZonMw subsidie beschikbaar van maximaal € 50.000 euro om kwetsbare
jongeren weer mee te laten participeren in de samenleving. Op dit moment ( coronatijd )
bestaat er een grote mate van eenzaamheid en depressies onder de jongeren. Van het
opzetten en inrichten van een laagdrempelig steunpunt(en ) in onze gemeente zijn we
zeker een voorstander.
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1

Bent u bereid een maatschappelijk
steunpakket voor ‘ welzijn in coronatijd ‘ aan te vragen?

1

2

Welke stappen heeft het College
reeds gemaakt om ouderen en jongeren in beeld te brengen die lijden onder de coronacrisis zoals gemeld in
de inleiding van de vragen?

2

3

Bent u bereid een project/steunpunt
op te starten die aansluit op de leefwereld van de jongeren?

3
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4

Welke mogelijkheden bestaan er, binnen de huidige kaders omtrent jeugd,
om dit onderwerp samen met partners
zoals Sportpunt Terneuzen op te pakken en is uw College hiertoe bereid?

4

5

Welke financiële middelen zouden
beschikbaar zijn vanuit het gemeentefonds en de VNG voor de aanpak van
deze onderwerpen ( zie kamerbrief 8
december 2020 en decembercirculaire 2020 )?

5

6

Bent u bereid om de mogelijkheden te
bekijken om dit in gezamenlijkheid
met de gemeenten Sluis en Hulst op
te pakken?

6

Datum vragen: 28 februari 2021

Datum antwoorden:

Namens deze(n)

Verzonden:

Raadsgriffier gemeente Terneuzen

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,
secretaris,
J. Princen

2

burgemeester,
J.A.H. Lonink
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