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Geacht college, 
 
In februari 2020 is het coronavirus voor het eerst vastgesteld in Nederland. Niemand had 
kunnen vermoeden dat het virus een heel jaar later nog in zoveel hevigheid onder ons zou zijn. 
En niemand had kunnen vermoeden dat de vrijheidsbeperkende maatregelen om het virus 
eronder te houden nog steeds zouden gelden – in zelfs steeds strengere mate. 
 
De negatieve psychosociale gevolgen van deze maatregelen voor met name kinderen en jongeren 
zijn al veelvuldig benoemd, maar naarmate de crisis voortduurt tarten ze eigenlijk elke 
verbeelding. Duidelijk is wel dat er op zo kort mogelijke termijn iets moet gebeuren voor 
jongeren om verdere schade, in de breedste zin van het woord, te beperken. 
 
Eén van de manieren om weer iets van perspectief te bieden is het mogelijk maken van veilige 
fysieke ontmoetingen voor jongeren. Op vrijdag 12 februari j.l. riep het kabinet gemeenten 
hiertoe op, als ‘onderdeel van een groter welzijnspakket, waar 200 miljoen euro voor is 
uitgetrokken.’1  
 
Onze fractie staat achter deze oproep en heeft daarom de volgende vragen aan het college: 
 

1. Deelt het college de opvatting dat fysieke ontmoetingen tussen jongeren onontbeerlijk 
zijn voor hun welzijn en onvoldoende door virtuele middelen kunnen worden vervangen? 
En dat er dringend meer perspectief voor deze groep nodig is? 

2. Is het college bereid om op de kortst mogelijke termijn maximale inspanningen te 
leveren om veilige ontmoetingsplaatsen voor jongeren in te richten? Zo ja, hoe ziet het 
college dit voor zich en op welke termijn kan dit worden uitgevoerd? 

3. Groningen is één van de jongste steden van Nederland en ligt relatief geïsoleerd. Is het 
college het met ons eens dat Groningen vooraan zou moeten staan als het gaat om 
experimenteren met vrijheden, met name voor jongeren? Denk hierbij aan de negatieve 
PCR-test- proeven die op verschillende plekken worden gehouden.2 Zo nee, waarom 
niet?  
 

Met vriendelijke groet, 
 

namens de fracties van 
 
GroenLinks   Student en Stad 
 
Nick Nieuwenhuijsen  Steven Bosch 

 

 
1 Bron: https://nos.nl/artikel/2368396-kabinet-jongeren-moeten-elkaar-kunnen-ontmoeten-in-sporthal-of-
buurthuis.html 
2 Bron: https://nos.nl/artikel/2368841-pre-corona-gedrag-bij-eerste-proefevenement-in-maart-volgen-

festivals.html 


