
 

Motie – Toekomst na Corona 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 17 november 2022, gelezen het 
raadsvoorstel ´Programmabegroting 2023´,
 
constaterende dat:

1. het college van mening is dat er geen corona-uitgaven opgenomen hoeven te worden, omdat
de verwachting is dat de maatregelen veel minder verstrekkend zijn dan in de afgelopen 
jaren;

2. de scholen in Woerden, zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs, zich tijdens de 
coronacrisis ontzettend hebben ingezet om alle jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen 
en te begeleiden tijdens de coronaperiode;

3. er tijdens de coronacrisis geld beschikbaar was om de scholen in staat te stellen extra 
aandacht en begeleiding te schenken aan de leerlingen om deze periode zo goed mogelijk 
door te komen,

 
overwegende dat:

1. de pandemie en de maatregelen grote impact hebben gehad op het dagelijks leven van 
jongeren. Zij konden niet naar school, hun opleiding of werk;

2. uit onderzoeken blijkt dat de jeugd veel negatieve gevolgen ervaart van de coronacrisis. De 
fysieke leefstijl, het mentaal welbevinden en de schoolresultaten zijn duidelijk negatief 
beïnvloed. Er is sprake van toegenomen angst, somberheid en eenzaamheid en verminderde 
schoolresultaten en sociale contacten;

3. het Nederlands Jeugdinstituut er dan ook voor pleit om de aandacht voor kinderen, jongeren
en jongvolwassenen niet te laten verslappen,

 
verzoekt het college:

1. om samen met het onderwijs alles in het werk te stellen om de begeleiding van jongeren die 
als gevolg van de coronacrisis extra aandacht en ondersteuning nodig hebben vorm te 
kunnen geven;

2. om in samenspraak met het onderwijs te inventariseren welke concrete acties er genomen 
kunnen worden en daar een integraal plan voor te ontwikkelen;

3. indien de scholen onvoldoende middelen tot hun beschikking hebben, te onderzoeken welke
middelen vanuit coronafondsen en/of NPO-gelden er ingezet kunnen worden,

 
en gaat over tot de orde van de dag.
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https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Effect-van-corona-op-jeugd,-gezin-en-jeugdveld.pdf

