Raadsmededeling - Openbaar
Nummer
Datum
B&W datum
Beh. Ambtenaar
Portefeuillehouder
Onderwerp

:
:
:
:
:
:

72-2018
7 augustus 2018
Annemieke Tiemessen
A.J. te Lindert
Beantwoording vragen GemeenteBelangen over Preventieve aanpak
depressie onder jongeren

Aanleiding:
De fractie van Gemeente Belangen heeft op 4 juli 2018 een aantal vragen gesteld over de preventieve
aanpak van depressie onder jongeren. Met deze raadsmededeling willen wij antwoord geven op de
betreffende vragen.

Inhoud Mededeling:
Vraag 1 Hoe gaat het college om met het thema depressie onder jongeren?
Het ondersteuningsteam Oost Achterhoek is actief op de scholen in het primair onderwijs en
voortgezet onderwijs. Hiermee is op de scholen een professional direct beschikbaar om problematiek
te bespreken en om signalen op te pikken. Niet alleen over depressie, maar ook over andere
problematiek. Er wordt vanuit de gemeente niet ingezet op één aspect, maar op het brede mentale
welzijn van de kinderen en jongeren. Er wordt samen met school strakker gestuurd op het verzuim. Er
worden in de verschillende leerjaren preventieve projecten aangeboden over de gevaren van sociale
media. De GGD heeft een actievere rol; voorbeeld is het programma KIES, voor kinderen die te
maken krijgen met een echtscheiding. Er is meer aandacht voor gezonde leefstijl en aandacht voor
overgewicht. De pilot POH jeugd is verlengd met drie jaar en er is overleg met twee
huisartsenpraktijken (één in Aalten en één in Dinxperlo) voor uitbreiding van de pilot.
Vraag 2 Is het college bereid om op korte termijn actief met het schoolbestuur in gesprek te gaan in
het kader van een plan van aanpak richting preventie?
Het college is zeker bereid om met het schoolbestuur de problemen verder te verkennen en waar
mogelijk oplossingen met elkaar te bedenken.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
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In de media zijn de afgelopen periode verschillende publicaties geweest over het
belang van erkennen van depressie onder jongeren en noodzakelijk onderzoek naar
het voorkomen van suïcides. Zie publicatie in de Gelderlander van 3 juli jl. In de week
van de democratie van 25 tot en met 29 juni zijn leerlingen van Schaersvoorde in
gesprek gegaan met verschillende raadsleden. Tijdens een van de bijeenkomsten
werd door een leerling dringend aandacht gevraagd voor het thema depressie onder
jongeren. Wat kan de gemeente hierin betekenen? Waar kun je terecht met je vragen
bij de gemeente? Er is op dit moment geen specifieke aandacht voor dit thema op
school of een samenwerking hierover met de gemeente.

Vraag:



Hoe gaat het college om met het thema depressie onder jongeren
Is het college bereidt op korte termijn actief met het schoolbestuur in gesprek
te gaan in het kader van een plan van aanpak richting preventie.

4 juli 2018
Namens de fractie van GemeenteBelangen,
Margret Rensink

