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Aanleiding 
Met bijgevoegde brief doet u 2 toezeggingen gestand en geeft u uitvoering aan 

een motie van het lid Boulakjar. 

 

Geadviseerd besluit 
U kunt de brief accorderen. 

 

Kernpunten 
• De brief en nota zijn aangepast na uw eerdere commentaar en aangevuld met 

wat is opgehaald tijdens uw werkbezoek dd. 14 november 2022. 

• In deze brief informeert u de Kamer over de mogelijkheden om bewoners in 

het aardbevingsgebied te ondersteunen in hun mentale gezondheid. U 

reageert voorts op de motie van het kamerlid Boulakjar om de mogelijkheden 

te onderzoeken voor het organiseren van een jongerentop in 2023.  

• In de kamerbrief worden drie pijlers geschetst waarmee de zorgbehoefte in 

Groningen kan worden ondersteund. 

o Een specifiek plan van aanpak voor de problematiek onder kinderen 

en jongeren. 

o Bestendiging van de opgestarte trajecten. 

o Laagdrempelige ontzorging van bewoners, door zowel de uitvoerings-

organisaties, als in dorpen en wijken. 
• De Nationale Ombudsman brengt in week 47 een rapport (mede) hierover uit 

met betrekking tot de afhandeling van de schade en versterkingsoperatie. Wij 

kennen de inhoud van het rapport nog niet, maar van wat wij weten is het 

geen belemmering om deze TK-brief te verzenden. Wij begrijpen dat:   

o Het rapport een advies geeft over verbeteringen in communicatie naar 

bewoners, en realistisch verwachtingsmanagement. Dit sluit aan bij de 

inhoud van de kamerbrief. 

o Het rapport ook spreekt over een betere koppeling tussen beleid en 

uitvoering, trajecten zoals de Dorpenaanpak hebben dit als 

doelstelling.  
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Toelichting 
Interventies voor jongeren (in lijn met nota PDGGO-DVPG / 22515718) 

• Bespreekbaarheid van problemen vergroten door een campagne in samen-

werking met de Kindertelefoon. 

• Verbetering van de informatievoorziening voor kinderen en jongeren, zowel 

vanuit NCG en IMG ten aanzien van de schadeherstel en versterking. Dit is in 

lijn met het rapport van de Kinderombudsman en zal ook ouders ontlasten die 

zelf hiertoe, ook vanwege hun betrokkenheid van de versterkingsoperatie, niet 

bij machte zijn.  

• Jongeren een stem en handelingsperspectief te geven door middel van een 

vorm van een JongerenTop waarin hun toekomstperspectief in hun regio 

wordt geagendeerd. 

• Een kwantitatief en participatief onderzoeksprogramma samen met de RUG 

waarin op zowel kwantitatieve als kwalitatieve wijze duidelijk wordt gemaakt 

met welke problemen jongeren zitten, en hoe zij hierin geholpen willen 

worden. 
• Inzet op buitenschoolse aanpak gestapelde problematiek door het beschikbaar 

maken van aanvullende middelen voor schoolmaatschappelijk werk in het 
aardbevingsgebied en het aanbieden van buitenschoolse lesprogramma's 
rondom aardbevingsproblematiek. 

• Opschalen van bestaande trajecten zoals JongGOUD, Tijd voor Toekomst en 

Kansrijke Groningers, die kansengelijkheid van jongeren vergroten en kennis 
en talentontwikkeling bevorderen.  
 

Overige bewoners 
• Uit de verhoren tijdens de parlementaire enquête en uit verslagen van Gro-

nings Perspectief en het Kennisplatform blijkt een behoefte aan psychosociale 

ondersteuning. 

• Uit bovenstaande bronnen blijkt dat deze behoefte niet voortkomt uit het 

gevoel van onveiligheid, maar uit stressoren zoals het verloop van de 

schadeafhandeling, de duur en onzekerheid van een versterkingsoperatie, de 

spanningen die in de leefomgeving ontstaan door verschillen in behandeling 

door IMG/NCG/SNN, of de uitkomsten van de parlementaire enquête. Door de 

spanning die er in hun omgeving heerst, worden ook kinderen en jongeren in 

hun welzijn aangetast.  

o De NCG is, dit indachtig, een traject gestart om de communicatie 

met betrekking tot de bewoner te verbeteren en specifiek daarvoor 

bewonersbegeleiders beschikbaar te stellen. 

o Het IMG heeft een regeling ter vergoeding van immateriële schade. 

o De dorpenaanpak heeft mede als doelstelling de bewoner meer en 

beter te betrekken in de versterkingsoperatie, en transparantie te 

bieden t.a.v. het versterkingsproces. 

• Deze interventies vinden plaats vanuit de wetenschap dat bij uitstek een 

voorspoedige afhandeling van de aardbevingsproblematiek waarbij de 

bewoners zich gehoord en rechtvaardig behandeld voelen, het gevoel van 

welzijn zal vergroten.  

 
Aanvullende interventies voor overige bewoners 
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• Zowel Kennisplatform Groningen als de Nationale Ombudsman geven aan dat 

ook in de zorg vraag een bewoner verstrikt kan raken in de interventies die er 

reeds bestaan. 

• Dit kan ondervangen worden door bij NCG en IMG de mogelijkheid te schep-

pen voor persoonlijk contact wanneer een bewoner hieraan behoefte heeft. Dit 

uitdrukkelijk niet in de vorm van een formele beroep of bezwaarprocedure, 

maar een gelegenheid waarin een bewoner de mogelijkheid krijgt zich uit te 

spreken of laagdrempelig een vraag te stellen. 




