Raadsvergadering d.d. 12 september 2017, agendapunt 21
Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 27 juni 2017
Onderwerp:
Onderzoek instellen jongerenraad/-participatie
Portefeuillehouder:
-Fractie D66:
Els Kardol/Jos van den Boogaard
Tel. nummer:
E-mail adres:
els.kardol@tynaarlo.nl/ jos.vandenboogaard@tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:
1. Instemmen met een onderzoek op welke wijze een jongerenraad/-participatie vorm kan
krijgen.
2. Het college opdracht geven (eventueel samen met andere partijen, bijvoorbeeld Stichting
Trias, sociaal teams) dit onderzoek te gaan uitvoeren.
3. Het college verzoeken voor 1 januari 2018 verslag uit te brengen

Inleiding:
Wanneer we het hebben over jeugdparticipatie hebben we het over “de invloed die jeugdigen hebben op
de ontwikkeling en invulling van het huidige en toekomstige beleid dat betrekking op hen heeft. De
jeugdwet verplicht gemeenten om de participatie van o.a. jongeren bij de ontwikkeling en evaluatie van
lokaal beleid te regelen. Daarnaast hebben jongeren recht om mee te praten over hun situatie. Dit is
vastgelegd in artikel 12 en 13 van het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind. Als jongeren hun
verhaal kunnen doen en meer betrokken worden, draagt dit bij aan een betere kwaliteit van instellingen
en beleid . Ook bevordert jeugdparticipatie de ontwikkeling van jongeren, in het bijzondere hun
zelfvertrouwen, zelfrespect en sociale verantwoordelijkheid en meer in het”algemeen aan hun morele
sociale en emotionele ontwikkeling. Daarnaast zullen jeugd en jongvolwassenen zich meer betrokken
voelen bij hun leefomgeving, wat ook tot indirecte voordelen in de toekomst leiden.
Vanuit de Raad is er nog geen aanspreekpunt voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar. D66 vindt het van
belang dat deze groep vooraf gehoord wordt op onderwerpen die betrekking op hen hebben.
Op dit moment is de initiatiefgroep burgerparticipatie gestart met de opzet van een platform
inwonersparticipatie sociaal domein. Het voorstel van D66 sluit hierbij aan, waarbij dient te worden
opgemerkt dat jongeren een duidelijke stem dienen te krijgen. Wellicht kan ook gedacht worden van het
vormen van een “eigen” jongerenraad.
Doelgroep
Jongeren in de gemeente Tynaarlo van 12 tot en met 23 jaar.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Op dit moment (nog) niet van toepassing

Planning
Het initiatiefvoorstel is aangeboden aan de voorzitter en de griffier. Deze hebben het voorstel om advies
aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders en hem de gelegenheid geboden om
daarover uiterlijk 20 juni 2017 een advies uit te brengen. Het college heeft een advies uitgebracht in de
vorm van een memo en deze is als zodanig als een bijlage bij de stukken gevoegd. De wijze van
behandeling is voorgelegd aan het presidium en in meerderheid is afgesproken om het voorstel te
agenderen na het zomerreces.
Wanneer gaan we het uitvoeren
Nadat de raad heeft ingestemd met het initiatiefvoorstel wordt het college gevraagd hieraan uitvoering te
geven en voor 1 januari 2018 de raad over het voorstel te informeren.
Voorgesteld wordt om de gevraagde discussie in maximaal 30 minuten te voeren.
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