
 

Unaniem aangenomen 
Motie 11 

Gebruik maken van de Kwikstart app 
 

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, gehoord hebbende de 
beraadslaging over de beantwoording van de door alle fracties gestelde raadsvragen: 155-2021 -
Informatie aandragen aan Kwikstart-app, 
 
Constaterende dat: 

• Het college een afwachtende houding heeft tegenover het in gebruik nemen van de 
vernieuwde Kwikstart app; 

• Er meerdere organisaties zijn die met jongeren werken die graag gebruik maken willen 
maken van deze Kwikstart app; 

• Er in de Kwikstart app nu bij Roosendaal staat “Helaas, je woonplaats heeft nog geen 
informatie toegevoegd”; 

• De Kwikstart app jongeren naast landelijke algemene informatie ook lokale informatie kan 
bieden die hen helpt op hun weg naar volwassenheid en zelfstandigheid, ongeacht hun 
achtergrond, situatie of leeftijd; 

• De Kwikstart app in andere gemeenten al succesvol in gebruik is; 

• Informatie aanleveren aan de Kwikstart app alleen een inspanning vereist, maar hier verder 
geen kosten mee gemoeid zijn; 

• De Kwikstart app kosteloos gebruikt kan worden door jongeren; 

• De Kwikstart app ook digitaal via de website www.kwikstart.nl gebruikt kan worden en dus 
niet exclusief via een smartphone te gebruiken is;  

• Demissionair staatssecretaris Blokhuis in een video jongeren oproept om de Kwikstart app te 
gaan gebruiken, waarbij hij ook specifiek benoemd dat in de Kwikstartapp nu ook informatie 
van de lokale overheid staat; 

 
Van mening zijnde dat: 

• Jongeren de best beschikbare informatie moeten hebben, weergegeven op een handzame en 
doelgroep-vriendelijke manier; 

• Lokale informatie beter is voor de oriëntatie van jongeren dan algemene, landelijke 
informatie; 

• De Kwikstart app mét lokale informatie erin een aanvulling kan zijn op het Jongeren 
Informatie Punt; 

• Het bestaan van de Kwikstart app goed gecommuniceerd moet worden naar jongeren; 
 
Verzoekt het college: 

1. Om op een zo’n kort mogelijke termijn relevante lokale informatie aan te leveren aan de 
Kwikstart app/website;  

2. Actief naar jongeren te communiceren over deze vernieuwde Kwikstart app/website en het 
gebruik daarvan; 

3. Tevens in communicatie naar scholen, organisaties die met jongeren werken en andere 
relevante partijen aandacht te schenken aan de Kwikstart app/website en het gebruik 
daarvan; 

4. De raad voor het einde van het kalenderjaar te informeren over de voortgang. 
 
Namens, 
 

Wezenbeek 

http://www.kwikstart.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=4UjUMkcQeCo
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