
 

Raadsmededeling 
 

Datum: 29 juni 2021 Zaaknummer: 427657 

Van: het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Wethouder Raaijmakers 

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 

Steller: A. van Meer 

Kopie aan: 
Groep beleidsontwikkeling, groep beleidsimplementatie, Marco Vonk, M.Kuiper, J. Blomsteel, S. 
Veldhuizen, K. Duys 

Onderwerp: Inzet middelen steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl 

Bijlage:  

 
Kennisnemen van 
De inzet van de eenmalige Rijksmiddelen vanuit het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl . 
 
Inleiding   
 
Informatie/kernboodschap   
De gemeente ontvangt voor 2021 middelen vanuit het Rijk om de negatieve gevolgen van de crisis op sociaal 
en mentaal welzijn te dempen en structurele schade zoveel mogelijk te voorkomen. 
 
Gemeenten worden met het steunpakket in staat gesteld om lokale accenten te leggen en keuzes te maken 
die betrekking hebben op specifieke doelgroepen en om een expliciete koppeling te maken tussen mentaal 
welzijn en een gezonde leefstijl. 
 
Het steunpakket is uitgewerkt in twee actielijnen; namelijk de intensivering van initiatieven van welzijn voor 
jeugd en de intensivering van initiatieven van welzijn voor kwetsbare groepen. Een derde actielijn, het 
intensiveren van initiatieven voor een gezonde leefstijl, zal binnen de eerste twee actielijnen aandacht krijgen.   
 
Welzijn Jeugd 
Voor de intensivering van het  welzijn voor de jeugd wordt vanuit het steunpakket € 340.000 beschikbaar 
gesteld. Deze middelen worden aangewend voor de uitbreiding van het jongerenwerk voor de organisatie van 
extra activiteiten en ondersteuning vanuit de JongerenOntmoetingsCentrums (JOC’s). Voor extra mentale 
ondersteuning voor de groep jongeren die zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen, wordt de training 
Head Up aangeboden. Dit is een groepstraining gericht op jongeren met somberheidsklachten. 
Daarnaast wordt het project PARELS opgezet. Een activiteit waarbij rolmodellen worden ingezet om jongeren 
te activeren om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten. Tot slot komt er een zomerprogramma 2021 voor 
de jeugd met diverse activiteiten gedurende de zomerperiode. Op de site ietstedoen.com zal het 
activiteitenaanbod gebundeld worden, zodat de doelgroep eenvoudig kan zien wat er waar en wanneer te 
doen is in gemeente. Het doel van de activiteiten is om de jongeren in staat te stellen om hun talenten te 
activeren, elkaar te ontmoeten en (extra) te bewegen.  
  
Welzijn Kwetsbare Groepen 
Voor de intensivering van het  welzijn voor kwetsbare groepen wordt € 350.000 ingezet ten behoeve van een 
goede sociale programmering gericht op kwetsbare inwoners. 
Buurthuizen krijgen een impuls voor het bereiken van een solide uitgangspositie, waardoor zij vol en adequaat 
kunnen inzetten op sociale programmering.  



 

De pop-up stamtafels, die in coronatijd zijn opgetuigd, worden tot eind 2021 gecontinueerd. Tot slot wordt 
een bijdrage gegeven voor lichte juridische ondersteuning aan kwetsbare inwoners.  
 
Consequenties 
Door deze inzet van de middelen vanuit het steunpakket wil gemeente Roosendaal de negatieve gevolgen van 
de crisis op sociaal en mentaal welzijn dempen en structurele schade zoveel mogelijk voorkomen.  
 
De inzet vanuit het steunpakket betreft eenmalige middelen. Bekostiging voor (structurele) voortzetting van 
activiteiten dient te gebeuren vanuit de reguliere begroting.   
 
Communicatie 
Persbericht en berichtgeving via sociale media. 
 
Vervolg(procedure) 

Geen. 

      
Afsluiting en ondertekening 
 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
De secretaris,            De burgemeester, 

                               
 
 


