
  

Motie 10 is met 27 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, PvdA, VLP, Lokaal Sociaal 21, 
GroenLinks, Burger Belangen Roosendaal, ChristenUnie, D66 en Wezenbeek) en 4 stemmen 
tegen (VVD) aangenomen. 

 
MOTIE 10 

Positieve communicatie richting jeugd 
 

De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op 22 juli 2021, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over de Kadernota 2022: 
 
 
Constaterende dat: 

• Er een kloof is tussen de gemeente en de kinderen en jongeren als het gaat om communicatie; 

• Er veel wordt georganiseerd door de gemeente voor de jeugd; 

• De gemeente niet genoeg kinderen en jongeren bereikt als het gaat om projecten, activiteiten, 
regelingen en online berichten; 

• Het van belang is dat de jeugd een band heeft met de lokale overheid; 

• Het van belang is dat de jeugd zich gezien voelt door de lokale overheid; 

• Informeren via de post nog steeds een effectieve manier is van communiceren; 

• Er tijdens de vuurwerkrellen in 2020 alle huishoudens met kinderen een brief kregen over de 
situatie met het oog op crisismanagement; 

• Deze brief echter ook op plekken de indruk wekte dat de gemeente de jeugd alleen weet te 
vinden als het slecht gaat en niet wanneer het goed gaat; 

 
 
Overwegende dat: 

• De communicatie van de gemeente richting de jeugd grotendeels plaatsvindt op sociale media; 

• Het moeilijk is om deze kinderen en jongeren te bereiken als gemeente op sociale media omdat 
zij hun eigen bubbels creëren en zelf kiezen wie of wat ze volgen; 

• De jeugd zich constant verplaatst van platform naar platform en het een uitdaging blijft voor de 
gemeente om op platformen zoals TikTok en Instagram deze doelgroep te bereiken en vast te 
houden; 

• Het onwenselijk is dat er op deze manier activiteiten en instanties onbekend blijven voor 
kinderen en jongeren en zij zo dus kansen tot ontplooiing, ontwikkeling en ontmoeting moeten 
missen; 

• Kinderen en jongeren het leuk vinden wanneer zij post krijgen op eigen naam omdat dit niet vaak 
gebeurt; 

 
 
Draagt het college op: 
1. Effectieve manieren van (positief) communiceren met kinderen en jongeren in Roosendaal te 

ontwikkelen, zowel online als op papier; 
2. Een aparte ‘hey, hoe gaat het?’ brief te ontwerpen voor alle verschillende leeftijdscategorieën 

waarin er op informele wijze informatie wordt gegeven over activiteiten die de gemeente 
organiseert; Daarin ook te vermelden waar men terecht kan met allerlei vragen en waar de lokale 
overheid bij kan helpen; 

3. De resultaten en effecten terug te koppelen aan de raad voor 1 januari 2022. 
 
 
 



En gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
Namens, 
 
GroenLinks, Naima El Azzouzi 
PvdA, Michael Yap 
D66, Harm Emmen 
Lokaal Sociaal 21, Marion Heessels 
Roosendaalse Lijst, Charl Goossens 
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader 
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt 


