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Samenvatting
In deze ledenbrief informeren wij u over de volgende actuele ontwikkelingen rond de coronacrisis:
de oproep van de werkgroep Depla over jongeren in coronatijd, de Wintereditie van Jeugd aan Zet,
ondersteuning van noodlijdende speeltuinen en jeugdorganisaties, tips om drukte te verspreiden in
de maand december, carbidschieten en de komende VNG Dialogen.
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Geacht college en gemeenteraad,
In deze ledenbrief informeren wij u over de volgende actuele ontwikkelingen rond de coronacrisis:
de oproep van de werkgroep Depla over jongeren in coronatijd, de Wintereditie van Jeugd aan Zet,
ondersteuning van noodlijdende speeltuinen en jeugdorganisaties, tips om drukte te verspreiden in
de maand december, carbidschieten en de komende VNG Dialogen.
Oproep werkgroep Depla: Hoe helpt uw gemeente jongeren in coronatijd?
Oproep aan alle gemeenten
De coronacrisis duurt al sinds maart en voor een aantal groepen en sectoren is de situatie steeds
lastiger vol te houden. Eén van die groepen is de jongeren. De werkgroep ‘Sociale impact van
corona’ onder leiding van de Bredase burgemeester Paul Depla brengt op dit moment de sociale
gevolgen van COVID-19 in beeld voor jongeren.
Drie thema’s centraal
De werkgroep Depla stelt drie thema’s centraal:
1. Hoe houdt iedere jongere de mogelijkheid om zijn schooltijd op een goede manier af te
ronden? Dat wil zeggen: met fysiek onderwijs, een volwaardig diploma en met een
relevante stage.
2. Hoe helpen we jongeren veilig in contact met elkaar te blijven? Voor jongeren van alle
leeftijden is het belangrijk om contact met elkaar te onderhouden, online en offline.
Coronaproof contact buitenshuis hoort daar ook bij.
3. Hoe zorgen we voor het mentaal welzijn van jongeren? COVID-19 grijpt ook in op het
mentaal welzijn, vooral van kwetsbare jongeren. Om te voorkomen dat deze tijd blijvende
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sporen trekt in het vertrouwen van jongeren in zichzelf, in hun omgeving en in de overheid,
is op korte termijn actie nodig om deze jongeren te ondersteunen.
Praktijkvoorbeelden
Een aantal gemeenten ontplooit al initiatieven om jongeren te ondersteunen of met hen in gesprek
te gaan. We zijn op zoek naar voorbeelden rond bovengenoemde drie thema’s. Wat doet uw
gemeente aan een zinvolle schooltijd, veilig contact en mentaal welzijn voor jongeren? En ook: hoe
pakt u het aan, hoe krijgt het vorm in de praktijk? Mogelijk baseert u zich op eerdere ervaringen of
aanpakken?
Inzenden liefst vóór 18 december
Bij voorkeur ontvangen we op korte termijn uw voorbeelden voor de decembermaand, zodat we
deze snel kunnen delen via vng.nl en hiermee andere gemeenten kunnen inspireren.
We blijven ook daarna geïnteresseerd, dus stuur ons ook na die datum uw voorbeelden voor de
middellange of langere termijn. Alle input is welkom.
•
•

Mail uw voorbeeld naar praktijkvoorbeelden@vng.nl.
Lees meer over de werkgroep Depla.

Wintereditie Jeugd aan Zet
Oproep aan alle gemeenten
Gemeenten kunnen eenmalig € 10.000 rijksgeld ontvangen in het kader van de wintereditie van
Jeugd aan Zet. Het Veiligheidsberaad roept per brief alle burgemeesters op om mee te doen. Het
betreft activiteiten binnen de RIVM-richtlijnen door jongeren die voor de samenleving en henzelf van
nut zijn.
Organisatorische ondersteuning
Gemeenten kunnen organisatorische ondersteuning krijgen van instellingen die al ervaring hebben
met de beoogde activiteiten in het kader van de zomereditie en de maatschappelijke diensttijd.
Wintereditie tot en met voorjaarsvakantie 2021
De activiteiten van de wintereditie Jeugd aan Zet kunnen plaatsvinden vanaf de landelijke
bevestiging van de gemeentelijke aanmelding tot en met de voorjaarsvakantie die in de diverse
regio’s loopt tot en met uiterlijk 28 februari 2021. Het kan gaan om jongeren van alle leeftijden. Het
rijksgeld komt uit het budget voor maatschappelijke diensttijd, waarbij de focus ligt bij de categorie
14 tot 27 jaar. Maar nu kan iedere jongere eraan meedoen, er is geen restrictie in de doelgroepen.
Aanvragen tot 1 februari 2021
Gemeenten kunnen hun aanvraag voor € 10.000 tot 1 februari 2021 indienen. Na een
administratieve controle van de gegevens ontvangt de gemeente een bevestigingsmail dat de
aanvraag is geregistreerd. Het Rijk is van plan het geld als decentralisatie-uitkering aan de
aanvragende gemeenten beschikbaar te stellen via de meicirculaire Gemeentefonds.
Meer informatie
• Veiligheidsberaad brief aan burgemeesters 'Jeugd aan zet - Wintereditie' (pdf, 24/11/2021)
• Gemeentelijke aanvraag om rijksgeld (Formdesk)
• Organisatorische ondersteuning door MDT-netwerkpartners (website ZonMw)
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Inzet extra middelen voor ondersteuning noodlijdende speeltuinen en jeugdorganisaties
Op basis van een Tweede Kamer motie eind augustus is een bedrag van € 7,3 miljoen beschikbaar
gesteld aan gemeenten voor de ondersteuning van noodlijdende speeltuinen en jeugdorganisaties.
Naar aanleiding van enkele signalen van betrokken organisaties wijzen wij alle gemeenten
nogmaals op het belang dat deze middelen ook op korte termijn ter beschikking worden gesteld. De
betrokken organisaties lopen sinds de start van de lockdown veel inkomsten mis en kunnen de
financiële ondersteuning goed gebruiken.
December feestmaand, tips om drukte te spreiden
Informatie en voorbeelden VNG, Rijk en gemeenten
Om de drukte door de inkoop van levensmiddelen in december te reguleren hebben gemeenten
diverse mogelijkheden. De VNG geeft een aantal tips en deelt het model-gedoogbeslissingen die
nodig zijn om te kunnen komen tot een formeel besluit van de gemeente (zie: VNG). Daarnaast
heeft het Rijk een toolkit opgezet die aandacht schenkt aan hoe we het beste en meest voorbereid
kunnen gaan winkelen om ervoor te zorgen dat we niet allemaal tegelijk de binnenstad of het
winkelcentrum in gaan.
Winkelen of boodschappen doen? Lees de tips op Rijksoverheid.nl. Wij vragen u om deze
informatie ook te delen op uw eigen kanalen.
De gemeente Utrecht heeft de site Kies je winkelmoment ingericht. De gemeente wil er alles aan
doen om het voor bezoekers zo veilig, verantwoord en gastvrij mogelijk te maken. Eén van de
genomen maatregelen is dus het spreiden van bezoekers. Met een videoboodschap op
Facebook roepen de ondernemers in de gemeente Assen het winkelend publiek op om eerder de
december inkopen te doen om zo de drukte te spreiden en de veiligheid te verhogen.
Bezoekt u ook de site maaksamenruimte.nl voor praktijkvoorbeelden van andere gemeenten over
de 1,5-metersamenleving in de publieke ruimte.
Afwegingen bij carbidschieten en mogelijkheden APV
Geen landelijk verbod
Vanwege het veronderstelde gebruik tijdens Oud en Nieuw in plaats van vuurwerk is het ook
besproken tijdens het Veiligheidsberaad op 23 november. Daarin is besloten dat er vanuit het
beraad geen landelijk verbod op carbidschieten wordt afgekondigd. Gemeenten kunnen
carbidschieten zelf reguleren via hun Algemene plaatselijke verordening (APV).
Voorbeeldbepalingen voor APV
Van de 355 gemeenten hebben er circa 230 een bepaling over carbidschieten in hun APV
opgenomen. Een deel van de andere gemeenten overweegt een bepaling hierover in hun APV.
Deze gemeenten kunnen gebruikmaken van een aantal bestaande voorbeelden. Hierbij is
onderscheid gemaakt tussen gemeenten die een traditie van carbidschieten kennen, gemeenten
die het verbranden van carbid willen verbieden (met ontheffingsmogelijkheid) en gemeenten die ook
het voorhanden hebben van carbid in de openbare ruimte willen verbieden. Kijk hier voor de
voorbeeldbepalingen
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Coronamaatregelen
Gemeenten moeten rekening houden met zowel de risico’s van het afschieten als de geldende
coronamaatregelen. In regio’s met een carbidtraditie zijn het vaak evenementen waar enkele
tientallen tot honderden mensen op af komen, waarbij alcohol wordt geschonken en een tent staat
opgesteld. Gemeenten kunnen hierover in gesprek gaan met organisatoren en eventuele
beperkingen (zoals een verbod op alcohol en het plaatsen van tent) meenemen in de regulering.
VNG Dialogen rond coronacrisis
De VNG organiseert regulier online VNG Dialogen op verschillende thema’s gerelateerd aan de
coronacrisis. Zo zijn de afgelopen weken Webinars geweest over de inwerkingtreding van de
Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 en vindt volgende week een Webinar plaats over economisch
herstel. Daarin bespreken we onder meer de uitkomsten van de enquête naar de
ondernemersdienstverlening van gemeenten. Via de volgende link kunt u zien welke online
dialogen georganiseerd worden: https://vng.nl/artikelen/vng-dialoog-in-coronatijd
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

L.K. Geluk
Algemeen directeur
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