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35 883 Aanpak voor herstel en perspectief voor 
jongeren 

35 899 Goedkeuring van het koninklijk besluit van 
16 augustus 2021, houdende de derde 
verlenging van de geldingsduur van bepalingen 
van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 
2021, 393) (Goedkeuringswet derde verlenging 
geldingsduur Twm covid-19) 

A1  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, 
WELZIJN EN SPORT 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 14 december 2021 

In juli 2021 heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over de 
aanpak Herstel en perspectief voor de jeugd. Met deze aanpak wil het 
kabinet de negatieve effecten van de coronacrisis voor jongeren op korte 
termijn zoveel mogelijk wegnemen of verzachten en de uitgangspositie 
van jongeren in de samenleving op langere termijn versterken. De nadruk 
van de aanpak ligt op jongeren met de leeftijd van 12 tot en met 27 jaar. 

Tijdens de behandeling van de Goedkeuringswet derde verlenging 
geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 op 23 november jl. in 
uw Kamer heeft de Minister van Justitie en Veiligheid toegezegd uw 
Kamer te informeren over de aanpak Herstel en perspectief voor de jeugd. 
In de bijlage treft u een afschrift van de brief zoals deze aan de Tweede 
Kamer is gestuurd, zodat ook uw Kamer kennis kan nemen van deze 
aanpak. 

Het is op dit moment nog te vroeg om uw Kamer te kunnen informeren 
over de voortgang van de aanpak. De Tweede en Eerste Kamer zullen per 
brief worden geïnformeerd over de voortgang van de aanpak Herstel en 
perspectief voor de jeugd in het voorjaar van 2022, wanneer ook een 
voortgangsbrief van het Nationaal Programma Onderwijs is voorzien. 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
P. Blokhuis

1 De letter A heeft alleen betrekking op 35 883
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