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Betreft: Jongerenraad Roosendaal – Position paper gemeenteraadsverkiezingen 2022
De gemeente Roosendaal wil graag een aantrekkelijke gemeente zijn voor jongeren. In verband met
de gemeenteraadsverkiezingen 2022 presenteert de Jongerenraad Roosendaal deze position paper.
De jongerenraad geeft een permanente stem aan de jongeren, studenten en jongvolwassenen in
onze gemeente. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeentelijke, het bedrijfsleven
en aan alle overige maatschappelijke organisaties. Wij zijn van mening dat de Jongerenraad
Roosendaal facultatief nog te weinig wordt ingezet, en onvoldoende betrokken wordt bij belangrijke
keuzes en beleid. Dit is met uitstek ons belangrijkste speerpunt.

De jeugd heeft de toekomst, de jeugd maakt de toekomst!
In onze huidige maatschappij is er een toenemende behoefte aan een meer transparante overheid
en meer betrokkenheid van de burger. Dat geldt voor iedereen en zou ook moeten gelden voor de
jongeren voor wie de politiek vaak ver van begrijpelijk is. De gevolgen van politieke beslissingen
overkomt je nu eenmaal en je kunt er maar weinig aan doen. Wij als Jongerenraad vormen de
connectie tussen de gemeente en de jongere, en worden nog onvoldoende betrokken bij de
totstandkoming van beleid. Daar waar we in de afgelopen jaren meer contact hebben gekregen met
de wethouder wat op een aantal vlakken zijn vruchten afwerpt, zijn we niet betrokken bij de
totstandkoming van de Jeugdagenda en Woonagenda. Beleid wordt gemaakt zonder toetsing van de
doelgroep. Dat moet in de toekomst anders!
De jongeren, studenten en jongvolwassenen van nu vertegenwoordigen de allereerste generatie die
volledig digitaal is opgegroeid. Dat vraagt om niet-traditionele aangepaste digitale communicatie. Wij
hebben als jongerenraad in 2021 advies uitgebracht aan de gemeenteraad en het college van B&W
waarin we aandringen op het gebruik van aangepaste digitale communicatiemiddelen en kanalen.
De huidige jongeren, studenten en jongvolwassenen worden gekarakteriseerd als generatie Z
(geboren 1996 -2012) en Alfa (geboren na 2012). Alhoewel opgroeien in een digitale wereld heel
veel voordelen met zich meebrengt, zijn er duidelijk ook mindere kanten. De jongerenraad maakt
zich zorgen over het welzijn van jongeren. Het gaat slechter, de crisis heeft jongeren hard geraakt.
Het onderhouden van onderlinge contacten via alléén sociale media is beperkt en oppervlakkig.
De lockdowns gedurende de afgelopen twee jaar hebben fysiek samenzijn en het samen beleven
onmogelijk gemaakt. Het heeft bij velen een gevoel van eenzaamheid veroorzaakt. Veel jongeren
hebben daarnaast ook een leerachterstand opgelopen.

Er zijn bij jongeren, studenten en jongvolwassenen twijfels over de toekomst als gevolg van
maatschappelijke onzekerheden of door onbegrip. Jongeren kijken en ervaren de wereld nu
eenmaal anders dan de oudere generaties. Het is niet altijd duidelijk wat waar of echt is en wat niet.
Uiteraard hebben ouderen hier ook last van maar kunnen daar anders mee omgaan. Jongeren
hebben nog veel beslissingen te nemen.
Als de gemeente Roosendaal zich wil ontwikkelen tot een aantrekkelijke stad voor jongeren dan zal
er in de jeugd geïnvesteerd moeten worden. Een goed studentenklimaat (motie Roosendaal
Studentenstad) en het facultatief inzetten van de Jongerenraad dragen hier aan bij.

Leren en werken
Met de komst van de Associate Degree Academie (ADA) beschikt Roosendaal, naast een breed
aanbod aan middelbaar en beroepsonderwijs, nu ook over tweejarig hoger beroepsonderwijs.
ADA trekt studenten van buiten onze gemeente en wij pleiten voor een verdere uitbreiding van
het onderwijsaanbod. Wij zien noodzaak voor een vergaande samenwerking tussen overheid,
onderwijs en bedrijfsleven. Dit gaat verder dan het vinden van alleen werkervaringsplaatsen, waar
helaas, nog steeds een tekort aan is binnen een aantal sectoren.
Prestatiedruk in het onderwijs heeft ertoe geleid dat bijles en huiswerkbegeleiding meer norm dan
uitzondering zijn geworden. Althans voor die gezinnen die het zich kunnen veroorloven. Hoge kosten
veroorzaken een toename in kans-ongelijkheid. De crisis en de noodzaak van het thuisonderwijs
heeft alles verder verslechterd. Wij pleiten voor oplossingen die betaalbare ondersteuning voor
iedereen mogelijk maken en initiatieven die opgelopen leerachterstand versneld wegwerken.

Wonen
Nederland kampt met enorme tekorten aan woningen. Jongeren blijven langer thuis wonen hetgeen
niet wenselijk is. Ook voor het toenemend aantal studenten is er extra woonruimte in Roosendaal
nodig. Het ontwikkelen of het aanpassen van gebouwen waarin jongeren kunnen samenwonen biedt
oplossing en verdient een hoge prioriteit, waar ook de woningstichting in mag faciliteren
(klikvoorkamers.nl). Ontwikkelingen zoals die van Camelot in studentensteden (In het voormalig TNO
gebouw in Delft zijn 289 studio’s gerealiseerd), en het Havenziekenhuis in Rotterdam als studenten
hub dienen als een goed voorbeeld. Voor de werkende jongvolwassenen moet gezorgd worden voor
meer betaalbare starterswoningen. Tevens een oplossing kan zijn het faciliteren van doorstroming;
het onconventioneel samenwonen van ouderen (4 ouderen die allen een woning in eigendom
hebben, laten samenwonen om zo eenzaamheid tegen te gaan, en doorstroom te faciliteren;
‘oudere studentenwoningen’).

Vrije tijd, ontspanning & cultuur
Roosendaal kent een breed aanbod aan sportfaciliteiten en verenigingen. Er dienen regelmatig de
nodige activiteiten te worden ondernomen om sport en bewegen te promoten en te bevorderen.
Op gebied van kunst en cultuur vragen we meer aandacht voor het bevorderen van
muziekonderwijs, muziekevenementen, en moderne ontwikkelingen zoals digitale kunst. Het
behoudt van de muziekscholen is essentieel om de creatieve ontwikkeling van jongeren te
bevorderen. Daarnaast, zijn er in Roosendaal de afgelopen 10 jaar een aantal evenementen
verdwenen. Gelukkig zijn er ook mooie evenementen en initiatieven bijgekomen, waarbij we van
mening zijn dat deze moeten worden ondersteund. Initiatieven als Festival op de Grens en
Rooskleurig zetten Roosendaal op de kaart. De jongerenraad ziet graag dat deze initiatieven worden
omarmt, en dat nieuwe evenementen worden verwelkomd.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, wensen we u veel wijsheid bij dit dossier.
Hoogachtend,
Jongerenraad Roosendaal
Roosendaal, 11 maart 2022
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