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Agendapunt Begroting 2021

Korte titel motie Ideeën Jeugddebat betrekken

De Staten, in vergadering bijeen op 11 november gehoord hebbende de beraadslaging:

Overwegende dat:

Op woensdag 28 oktober 2020 vond in de provincie Fryslan het provinciaal Jeugddebat 
plaats, in aanloop naar het landelijk jeugddebat met de minister. Vanuit Provinciale Staten 
waren Wiebo de Vries en Hetty Janssen bij het debat aanwezig. In navolging van een 
eerder aangenomen motie om ideeën van jongeren te betrekken bij de besteding van de 
Corona-middelen hebben de jongeren gedebatteerd over hun ideeën over “Corona en 
Sport” en “Corona en Economie”. Een aantal ideeën zijn naar oordeel van de aanwezige 
Statenleden zeker de moeite waard om verder onderzocht of uitgewerkt te worden.

Het gaat om de volgende ideeën:
1. Omdat sportverenigingen minder activiteiten kunnen aanbieden, omdat jongeren 

veel minder uitgedaagd worden om te bewegen en te sporten pleiten de jongeren 
voor de ontwikkeling van een app die:

 Jongeren activeert om alleen of in groepjes naar buiten te gaan (met 
inachtneming van de corona maatregelen);

 Gebruik te maken van loop- of fietsroutes in de eigen omgeving;
 Tijdens die routes opdrachten uit te voeren;
 Daarmee punten te behalen zodat wedstrijden mogelijk zijn;
 Beloningen zijn te verdienen in de vorm van tegoedbonnen plaatselijke 

middenstand.

Dit idee zou samen uitgewerkt kunnen worden met sport Fryslan.

2. Veel jongeren merken dat hun opleiding stagneert omdat er geen stageplaatsen 
zijn. Ook zitten er gaten in het lesrooster omdat praktijklessen in kleinere groepjes 
gegeven moeten worden. Het idee van de jongeren is om de provincie te vragen 
om met scholen en bedrijfsleven om de tafel te gaan om op creatieve wijze te 
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kijken naar voldoende stageplaatsen, mogelijkheden voor extra stage als ander 
lesactiviteiten uitvallen

Jongeren geven aan dat er regelmatig gebrek zou zijn aan voldoende lesruimten en 
praktijkruimten omdat er met kleinere groepen gewerkt moet worden. Daardoor vallen 
(praktijk)lessen uit. Jongeren vragen de provincie een brug te slaan tussen scholen met 
gebrek aan lesruimten en ondernemers waar ruimten leeg staan of ongebruikt zijn. Als 
voorbeeld noemden zij de keuken van de horecaopleiding. Daar mogen nog maar beperkt 
aantal leerlingen werken. Zou de keuken van een restaurant een oplossing kunnen zijn, 
waarbij de leerlingen veel kunnen leren van een ervaren kok?

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

Bovengenoemde ideeën te betrekken bij de verdere activiteiten van de provincie om de 
gevolgen van de Coronacrisis te beperken en te kijken of het zinvol is ze verder uit te 
werken.

en gaan over tot de orde van de dag.
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