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Op 10 oktober 2017 heeft de gemeenteraad van Tynaarlo  
besloten over het initiatiefvoorstel van D66 om onderzoek te 
doen op welk wijze een jongerenraad en -participatie vorm zou 
kunnen krijgen. Dit is in samenwerking met het jongerenwerk 
opgepakt. Na een enquête en enkele bijeenkomsten is de  
jongerenraad sinds juli 2018 minimaal maandelijks bijeen.  
Op 21 mei 2019 heeft #JongTynaarlo (zoals de jongerenraad  
is gaan heten) zich gepresenteerd aan de gemeenteraad.  
Inmiddels is #JongTynaarlo met al hun activiteiten niet meer 
weg te denken uit de gemeente Tynaarlo.  
 
Middels dit jaarverslag wil #JongTynaarlo verantwoording  
afleggen voor de activiteiten die de jongerenraad in 2021 heeft 
ondernomen. Tevens biedt dit jaarverslag een inkijkje in de 
werkzaamheden en praktijk van de jongerenraad en hoe er 
vorm gegeven wordt aan de stem van jongeren binnen de  
gemeente Tynaarlo. We wensen u veel leesplezier! 
 
 
 

    
 
      Merlijn de Wolde - 12 jaar 
      Alexander Wekema - 14 jaar 
      Fien van Lint - 17 jaar 
      Marleen Loohof - 17 jaar 
      Yannick Staal - 23 jaar 
      Anniek Lindeman - 18 jaar 
      Noah Roobol - 16 jaar 
      Ids van Bruggen - 11 jaar 
      Germa Groenwold - 13 jaar 
      Alicia Bethlehem - 13 jaar 
 
 
 
 

 
  
Algemeen  
#JongTynaarlo is in 2021 33 keer bijeengekomen. Naast  
reguliere bijeenkomsten, zijn er ook heel wat bijzondere  
bijeenkomsten geweest. De belangrijkste lichten wij  
hierna toe. 
 

Corona  
Het is onvermijdelijk de gevolgen van de coronapandemie en 
de daaruit voortvloeiende maatregelen te benoemen in dit 
jaarverslag. Van januari tot april gold er een avondklok en ook 
in november en december van 2021 golden beperkende maat-
regelen die het organiseren van activiteiten nagenoeg onmo-
gelijk maakten. Gelukkig is het #JongTynaarlo gelukt om dan 
wel via digitale weg, dan wel fysiek (indien de maatregelen dat 
toelieten) contact met elkaar te houden en nieuwe activiteiten 
te ontwikkelen en ontplooien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeugdpanel Krant van Tynaarlo  
Het eerste kwartaal was #JongTynaarlo het jeugdpanel van 
de Krant van Tynaarlo. Gedurende het eerste kwartaal werd 
de jongerenraad maandelijks gevraagd naar hun mening over 
landelijke en gemeentelijke thema’s. Zo is er onder meer  
gesproken over het coronabeleid, het nieuwe AZC en de  
oplossing betreft waterplanten in het Zuidlaardermeer. 
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Startbijeenkomst preventieakkoord  
#JongTynaarlo heeft deelgenomen aan de startbijeenkomst 
van het op dat moment nog te bepalen lokale preventie-
akkoord. #JongTynaarlo sprak mee over verschillende 
thema’s. Zo werd er gesproken over middelengebruik, mentaal 
welbevinden en gezond gewicht. De inbreng was gericht  
op hoe je jongeren bij  deze thema’s moet betrekken,  
bereiken, (gezamenlijk?) goede ideeën kan uitwerken.  
 
Online bijeenkomsten wethouders  
#JongTynaarlo is met wethouders Pepijn Vemer en Oetra 
Gopal in gesprek gegaan over wat corona met jongeren doet. 
Hoe ervaren zij de lockdown en de vele beperkingen? Daarin 
werden persoonlijke verhalen gedeeld, maar ook de verhalen 
van hun omgeving. Het was fijn dat er naar ze geluisterd werd 
en er zijn meerdere groepjes ontstaan, ook met jongeren  
buiten de jongerenraad om te kijken wat er wél kan.  
 
18 en nu? Verleidingen  
Dit was een online bijeenkomst voor ouders om met elkaar  
ervaringen te bespreken over hoe om te gaan met de vele  
verleidingen die jongeren kunnen tegenkomen. De jongeren-
raad heeft vooraf input geleverd over wat er speelt bij jonge-
ren en dit gedeeld met Halt, VNN en het jongerenwerk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesprek met Jetta Klijnsma    
Als vervolg van de gesprekken met de wethouders hebben  
enkele leden van #JongTynaarlo ook een gesprek gehad met 
Jetta Klijnsma (Commissaris van de Koning). Ook hier ging 

 het over jongeren en corona en hoe een overheid het beste 
jongeren kan helpen en benaderen in deze periode.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activiteiten Keet op Pad/Keet in de Zomer   
Tijdens de periode dat ‘de Keet’ op pad is gegaan heeft #Jong-
Tynaarlo meerdere acties gestart en activiteiten aangeboden  
• #JongTynaarlo chocoladeactie: #JongTynaarlo is ook een 

vertegenwoordiger van jongeren naar de buitenwereld toe. 
Met de chocoladeactie zocht #JongTynaarlo op een ludieke 
manier het gesprek op. Als je iemand iets aanbiedt, blijven 
mensen immers staan. En daarnaast stond het logo op de 
chocolade, waardoor de eerste vraag altijd daarover kon 
gaan. Op deze manier heeft #JongTynaarlo geleerd een  
gesprek uit het niets te starten. De chocolade was een 
hulpmiddel.   

• Pijl-en-boogactie: #JongTynaarlo heeft een pijl- en boogset 
geschonken aan ‘de Keet’. Deze pijl- en boogactie  
werd een spel- en vraagactiviteit. Het aantal 
punten dat werd geraakt, stond voor een vraag.  
Ook dit was weer een ludieke manier om het  
gesprek te starten.  
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Promotiefilmpjes: Ken jij #JongTynaarlo?  
Om jongeren kennis te laten maken met #JongTynaarlo zijn  
er korte persoonlijke filmpjes gemaakt. Het doel was om de 
persoonlijke kant van de leden te laten zien. Daarnaast zijn 
deze filmpjes ook gedeeld op het intranet van de gemeente, 
zodat ook de ambtenaren de jongeren beter kunnen leren 
kennen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contact met leden gemeenteraad Tynaarlo  
Over verschillende onderwerpen die van invloed zijn op de 
toekomst voor de jongeren, zoals gendergelijkgheid, klimaat, 
duurzame energie, onderwijs is uitvoerig met #JongTynaarlo 
gesproken.  
 

 
 
 
 
 
Nieuwe structuur commissies  
Er is een nieuwe structuur. #JongTynaarlo werkt met  
commissies. Hiermee wordt gestimuleerd dat wanneer een 
verantwoordelijke commissie een plan heeft en dit wil uit- 
voeren, de commissie eerst in gesprek moet  met de overige 
commissies. Binnen de commissies zijn er twee leidend, name-
lijk de voorzitters- en de geldcommissie. Zo moet er altijd 
eerst een financiële verantwoording worden afgegeven en 
moet deze goedgekeurd worden door de geldcommissie.  
De voorzitters kijken of de juiste stappen zijn genomen en 
geven de laatste klap op de goedkeuring. Alle commissies  
worden onderling verdeeld en gekozen. Deze nieuwe structuur 
stimuleert het onderlinge debat.   
 
Netwerken bij start van de  
Jongeren Advies Raad (JAR) Drenthe  
In Roden is een afvaardiging van #JongTynaarlo aanwezig  
geweest bij de start van de JAR Drenthe. Daarin ging de  
huidige JAR in gesprek met lokale bestuurders (gemeentelijk 
en provinciaal ). Na afloop was er ruimte om te netwerken met 
andere jongerenraden en lokale bestuurders.  
 
#JongTynaarlo vertegenwoordigd in de JAR Drenthe:  
De grootste winst van de netwerkbijeenkomst is misschien 
wel dat er één lid van #JongTynaarlo is toegetreden tot de 
JAR Drenthe. Zo wordt er nu ook op provinciaal niveau  
meegepraat.  
 

Wat voor ontwikkelingen 

hebben er plaatsgevonden 
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Quotes van leden:  
 
 
 Ids van Bruggen: ‘ 

Wat ik leuk vind aan de Jongerenraad  

is dat er eindelijk naar mij geluisterd 

wordt en dat je het gevoel hebt dat je 

wat kan betekenen.’ 

JongTynaarlo    JongTynaarlo@tynaarlo.nl

Alicia Bethlehem: ‘ 

Ik ben dit jaar nieuw en wat ik heel 

leuk vind dat je kunt helpen bij dingen 

die je in de gemeente terug ziet’ 

Sterre Roobol: ‘ 

Ik vind het gewoon heel belangrijk 

dat jongeren hun stem kunnen laten 

horen, je mening mag geven en dat 

er naar je geluisterd wordt 

Financieel jaarverslag  

  #JongTynaarlo                             Werkbudget     Uitgaven 

                                                              € 5.000                

Promotie                                                                          € 2.964,01 

Filmpjes Ken jij #JongTynaarlo?                                  €    278,36 

Totaal:                                                                               € 3.242,37 
 
Uit dit overzicht blijkt dat #JongTynaarlo niet het volledige 
budget heeft gebruikt. Het bestede budget is voornamelijk 
ingezet om de bekendheid van #JongTynaarlo te vergroten 
en te bestendigen; naast filmpjes  in het kader van: Ken jij 
#JongTynaarlo? zijn er verschillende promotie-artikelen 
aangeschaft.  
 


