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Aan: Fractie D66 
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CC: Gemeenteraad Tynaarlo 

Datum: 20 juni 2017 

Betreft: Initiatiefvoorstel D66 onderzoek instellen jongerenraad/-participatie 

 

 
Advies college initiatiefvoorstel D66 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het initiatiefvoorstel van D66 behandeld in haar vergadering 
van 20 juni 2017. Het college stelt voor: 
 

1. Aan te sluiten bij de ontwikkelingen rondom de opzet van het platform burgerparticipatie voor het 
sociaal domein; 

2. De initiatiefgroep / platform burgerparticipatie de opdracht te geven te onderzoeken op welke wijze de 
participatie van jongeren binnen het platform vorm kan krijgen en hierbij aan te sluiten bij de wensen en 
behoeften van jongeren; 

3. De initiatiefgroep / platform burgerparticipatie de opdracht te geven om voor de doelgroep jongeren 
aandacht te hebben en jongeren te betrekken bij onderwerpen die hen raken. 

 
Achtergrond 
Op dit moment ligt er een voorstel voor vanuit de initiatiefgroep burgerparticipatie over een nieuwe advies- en 
participatiestructuur voor het sociaal domein. De initiatiefgroep, bestaande uit vertegenwoordiging vanuit de 
Wmo-adviesraad, Cliëntenraad, het VN-panel en de gemeente, hebben nagedacht over een nieuwe structuur 
naar aanleiding van de vraag van het college om voorstellen te ontwikkelingen om de huidige adviesstructuur te 
transformeren in een participatievorm. 
Voorgesteld wordt om inwoners vroegtijdig bij de ontwikkeling van beleid te betrekken, door middel van co-
productie. Het gaat dus niet meer alleen om raadpleging en advies vragen, maar om samenwerking waarbij de 
inwoner mede-ontwikkelaar is: een trede hoger op de participatieladder.  
Om de burgerparticipatie vorm te geven wordt voorgesteld een platform in te richten met een vaste kern, 
bestaande uit inwoners en ambtenaren. Daarnaast wordt gewerkt met een flexibele schil. Aan de hand van het 
onderwerp of vraagstuk worden inwoners, organisaties en ambtenaren nabij gehaald om gezamenlijk het 
proces van beleidsontwikkeling vorm te geven. 

 
Het voorstel wordt in juli voorgelegd aan het college en wordt na de zomerperiode besproken in de raad. 
Wanneer wordt ingestemd met het voorstel wordt in 2017 de structuur verder uitgewerkt en zal 
geëxperimenteerd worden met het platform en de nieuwe manier van werken. Door het experimenteren en 
evalueren kan vastgesteld worden wat wel en niet werkt in de nieuwe opzet. De nieuwe structuur wordt door 
middel van een organisch proces ontwikkeld.  
 
Het voorstel voor de nieuwe structuur van burgerparticipatie geldt voor alle doelgroepen. Ook de participatie van 
jongeren bij beleidsontwikkeling moet binnen het op te zetten platform geborgd worden.  
 


