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Lokaal Belang
Mevrouw van Veen
 
  

Geachte mevrouw van Veen,

Op 19 december heeft uw fractie schriftelijke vragen gesteld, op grond van artikel 42 
van de Organisatieverordening van de gemeenteraad, betreffende de campagne ‘Hey, 
het is oké’. Graag reageren wij op uw vragen.

Vraag 1:
Is het bij het college bekend dat het aantal jongeren dat zich mentaal niet gezond voelt 
is toegenomen vanaf 2019 en flink blijft toenemen tot op heden? Bent u daarnaast met 
ons bezorgd over de toename van dit aantal jongeren dat zich mentaal niet gezond 
voelt?

Antwoord: 
Ja, dat is het college bekend. Uit regionale cijfers uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 
(2021) van de GGD blijkt dat het percentage jongeren dat een goed ervaren gezondheid 
heeft en zich gelukkig voelt ook in onze regio is afgenomen ten opzichte van 2019. Dit 
geldt vooral voor jongeren die al kwetsbaar waren. Dat baart het college zorgen.

Vraag 2, 3 en 4:
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is op 15 december jl. de 
campagne ‘Hey, het is oké’ gestart. Bent u het met ons eens dat deze campagne een 
kans biedt om extra aandacht te geven aan het bespreekbaar maken van de mentale 
gezondheid van jongeren in onze gemeente? Juist nu in de donkere wintermaanden?

Zo ja, is het college dan bereid om zo spoedig mogelijk actief uitvoering te geven aan de 
Hey-campagne richting inwoners, met name gericht aan jongeren, binnen onze 
gemeente? Dit in eventuele samenwerking met verschillende partners die al 
maatschappelijk betrokken zijn, zoals het CJG en jongerenwerk (Be Active&Creative) of 
de GGD?

Zo nee, kunt u toelichten waarom niet? Ziet u nog andere mogelijkheden om iets voor 
deze jongeren te doen?

Antwoord: 
Het verbeteren van de mentale gezondheid van jongeren vraagt een langdurige 
integrale aanpak van onder meer preventie, voorlichting, signalering, begeleiding en 
behandeling. Er gebeurt al veel op dit gebied. Voorbeelden zijn de uitvoering van het 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO), jongerenwerk, welzijnswerk, 
(school)maatschappelijk werk en het aanbod van jeugdhulp.  

De campagne ‘Hey, het is oké’ kan een onderdeel zijn van de integrale aanpak voor het 
verbeteren van het mentale welbevinden bij jongeren. We herijken momenteel ons 
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Werkprogramma Jeugd, waar mentale gezondheid onderdeel van is. Binnen deze 
herijking wegen we de inzet van de ‘Hey, het is oké campagne’ af. 

Het lokaal uitvoeren van deze campagne bij de doelgroep jeugd vraagt een adequate 
afstemming en samenwerking met lokale partners. Ook vraagt een effectieve inzet van 
de campagne dat deze lokaal wordt ingekleurd, met bijvoorbeeld verwijzingen naar 
lokale hulp en ondersteuning. Dit vraagt de nodige voorbereiding.  

De ‘Hey, het is oké' campagne is een meerjarige campagne, waarbij met enige 
regelmaat de campagne wordt ingezet. Deze huidige periode loopt in januari af. Het 
college ziet geen mogelijkheden om binnen deze periode de campagne lokaal in te 
zetten. Deelname aan de campagne in komende periodes wegen we af bij de herijking 
van ons werkprogramma jeugd. De herijking van dit werkprogramma is medio 2023 
gereed.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders,

W. Wieringa J.J. Luteijn
Secretaris Burgemeester


