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Geachte burgemeester, beste collega, 

 

Coronacrisis en onze jeugd 

De uitbraak van het Coronavirus heeft grote invloed op onze samenleving en treft ons al-

lemaal. Zeker nu deze crisis langer duurt dan gehoopt, ervaren wij als bestuurders dat 

onze inwoners in deze moeilijke tijd gezamenlijk toch de schouders er onder zetten.  

Tegelijkertijd geeft onze jeugd hierbij bijzondere zorg. Doordat de dagelijkse activiteiten 

voor jongeren door de coronacrisis niet of niet goed mogelijk zijn (zoals onderwijs, sport, 

sociale ontmoetingen en de mogelijkheid om te werken) is er een toenemende overlast 

van jongeren in de openbare ruimte. Ook is er toenemende zorg over de mate waarin de 

coronamaatregelen effect hebben op de fysieke en psychische gezondheid van jongeren.  

 

Wintereditie Jeugd aan Zet in Crisistijd  

De werkgroep Jongeren van het Veiligheidsberaad is verheugd om u te kunnen melden 

dat het programma Jeugd Aan Zet in Crisistijd na een succesvolle zomereditie,  

geïnitieerd door het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg (LNB), een vervolg krijgt met een 

wintereditie. Alle gemeenten in Nederland kunnen deelnemen aan deze wintereditie. 

Net als bij de zomereditie wordt dit initiatief financieel ondersteund door maatschappelijke 

diensttijd (MDT), het rijksbrede programma voor jongeren waarin iets doen voor een  

ander, talententontwikkeling en ontmoeting centraal staan. De ondersteuning betreft  

€ 10.000,- per gemeente. In deze coronatijd faciliteert het programma, naast de reguliere 

MDT-projecten, initiatieven voor en door jongeren die behulpzaam en ondersteunend 

kunnen zijn bij waar dit nu hard nodig is. Jeugd Aan Zet komt tegemoet aan de behoefte 

vanuit MDT om meer in verbinding te staan met gemeenten, zodat MDT kan doorgroeien 

naar een landelijk dekkend netwerk. 

 

Het Veiligheidsberaad en de VNG zijn blij met de financiële ondersteuning van MDT.  

Op deze wijze wordt met Jeugd aan Zet in Crisistijd een belangrijke rol gegeven aan onze 

jeugd om de uitdagingen van deze bijzondere tijd op te pakken en tegelijkertijd van  

betekenis te zijn. Deelnemende jongeren worden geactiveerd om iets te doen voor een 

ander in coronatijd, uiteraard binnen de RIVM-richtlijnen. Een kans voor hen om invulling 

te geven aan maatschappelijke participatie. Het project is ook ondersteunend voor de 

jongeren zelf als alternatief voor de activiteiten die nu niet of niet goed mogelijk zijn.  
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Als burgemeester heeft u niet alleen de wettelijke portefeuilles van OOV en Participatie 

maar ook een bijzondere rol in de crisisorganisatie waar dit programma direct aan  

gekoppeld is. Dat is de reden dat wij Jeugd Aan Zet in Crisistijd nogmaals van harte  

onder uw aandacht brengen. Door de koppeling met sociaal-maatschappelijke aspecten, 

gaan wij vanzelfsprekend uit van interesse en betrokkenheid van andere leden van uw 

College.  

 

Het Ministerie van VWS zal de aanvraag voor financiering indienen bij de voorjaarsnota. 

Via de meicirculaire wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Na uw aanmelding  

(zie hieronder) wordt een korte check gedaan op de benodigde (administratieve)  

gegevens. Daarna ontvangt u bericht van uw deelname. 

 

Ontzorging ambtelijke organisatie 

Om de ambtelijke organisatie te ontlasten heeft MDT haar netwerkpartners aangeboden 

om eventueel de activiteiten voor, door en met uw jongeren te organiseren.  

Contactpersonen hiervoor per regio vindt u op de website van ZonMw. 

 

Informatie en aanmelding 

Uw aanmelding kunt u tot 1 februari 2021 doorgeven op: www.formdesk.com/aef/jeugd-

aanzet 

Nadere informatie c.q. vragen kunt u richten aan Jeugdaanzet@aef.nl 

 

Tot slot 

Wij vinden het hartverwarmend om te zien hoe bevlogen en gedreven iedereen is om een 

bijdrage te leveren in deze moeilijke tijd. Met Jeugd Aan Zet in Crisistijd kan onze jeugd 

hier een positieve invulling aan geven en onze samenleving sterker maken.  

 

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet en wensen u veel succes in deze bijzondere tijd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
H.M.F. Bruls 

Voorzitter Veiligheidsberaad 

 

 

 

 


