Kort verslag op hoofdlijnen Pizza-overleg
Jongerenraad en gemeenteraad Renkum
Onderwerp: Tussenevaluatie Jongerenraad
Datum: 27 juni 2017
Aanwezig namens:
o Jongerenraad: Bente Gijsbert, Boyd Bourgonjen, Mark Neerhof, Erben Huijer, Lodewijk
o

Entrop., Sophie Engelsma, Pien Bruil.
Raads- en commissieleden en fractievolgers: Richard van Oosterwijk (PvdA), Paul
Janssen (GB), Charlotte de Roo (GL), Mandy Kreuzen (D66), Ellen van Musscher (CDA),
Danielle Gerritsen (GB), Eveline Vink (GL).

o

College: Hermine van den Berg
Griffie: Joyce le Comte

o

Organisatie: Marlies Akveld

o

Jongerenwerk Dynamo: Desiree van Gameren, Roshina Baboe

Gespreksleiding: Daniëlle Gerritsen en Eveline Vink

Aan de hand van de opgestelde leidraad (bijgevoegd) wordt het gesprek over de evaluatie tussen
afvaardiging Jongerenraad en gemeenteraad gehouden. Het is een constructief, positief gesprek
waarin ieder naar zijn eigen rol kijkt, zowel de Jongerenraad als de Gemeenteraad.
Gesproken wordt over; wat gaat al goed, welke verbeterpunten zijn er mogelijk?
Wat verwacht de gemeenteraad van de Jongerenraad. Werkt de Jongerenraad op de manier die ons
allemaal voor ogen stond toen hij werd ingesteld?
-

Het uitvoeren van de platformfunctie is een lastige omdat jongeren moeilijk te bereiken zijn
en de vraag ‘wat boeit jongeren?’ moeilijk te beantwoorden. Het is lastig om jongeren te
betrekken. Ligt ook vaak aan onderwerp en de tijd.

-

Politiek is niet ‘sexy’ . Ook de gemeenteraad zelf heeft daar ‘last’ van.

-

Advies aan de Jongerenraad is: Blijf vooral kijken naar de wereld vanuit de jeugd en blijf
dicht bij je eigen belevingswereld/leefomgeving. Het bruggetje naar de politiek komt
vanzelf.

-

Advisering en communicatie vanuit de Jongerenraad hoeft niet altijd schriftelijk, wees
creatief, een foto/filmpje kan en mag ook. Speel in op ‘items’ vanuit de eigen
jongerenbeleving.

-

Het Jongerencafé dat in 2016 georganiseerd is, is een mooi initiatief. Zoiets moet groeien,
dus blijf dit doen en de opkomst wordt elke keer groter.

Advies aan de Jongerenraad:
Blijf vooral experimenteren, wordt vooral geen mini-gemeenteraad, ga je eigen gang en doe het op
je eigen manier.

Wat verwacht de Jongerenraad van de gemeenteraad en van het college? Voelt de Jongerenraad zich
voldoende ondersteund?
-

De gemeenteraad wil naar de Jongerenraad een actievere rol spelen in het vragen van
advies en het uitwisselen van ideeën over thema’s die jongeren aangaan.

-

De griffie(r) kan een rol spelen waar het de verbinding betreft tussen de Jongerenraad en de
raad.

Advies aan de Gemeenteraad:

Bezoek wat actiever de vergaderingen van de Jongerenraad.
Vraag de Jongerenraad vaker gericht om een advies. Geef duidelijk aan wat je verwacht van dit
advies.

Is de samenstelling van de Jongerenraad goed?
-

De leeftijdsgrens om lid te zijn van de Jongerenraad ligt tussen 15 en 25. Er wordt van
gedachten gewisseld over het verlagen van de leeftijdsgrens van 14 tot 20, waardoor
betere aansluiting op instroming in gemeentepolitiek. Uiteindelijk zijn er zowel argumenten
voor als tegen om dit te doen en is hierover geen gezamenlijk standpunt ingenomen.

-

De Jongerenraad bestaat uit enthousiaste jongeren die ervoor willen gaan. Echter door
drukte in bijbaantjes/school etc. worden onderling gemaakte afspraken niet altijd
nagekomen. Er zijn altijd veel plannen maar in de uitvoering ‘stagneren’ deze dan vaak. Van
belang is hierin keuzes te maken en elkaar te blijven aanspreken.

Advies aan de Jongerenraad:
Over de leeftijdsgrens is geen gezamenlijk standpunt ingenomen.
Interim voorzitter Bente kan in gesprek met de griffier over technieken voor ‘aanspreken en
nakomen afspraken’.

Hoe ziet de toekomst van de Jongerenraad eruit?
-

Zoals gezegd bestaat de Jongerenraad uit enthousiaste jongeren die ervoor willen gaan. Nu
en in de toekomst. De Jongerenraad wil geen mini-raad worden en kan uit de voeten met de
taken die hem zijn toebedeeld.

-

Jongerenraad en aanwezigen vanuit de fracties erkennen dat wat betreft communicatie,
verwachtingen over en weer en contacten verbeterpunten zijn te benoemen. Deze
evaluatie is wat dat betreft een stap in de goede richting.

-

Verder wordt afgewacht wat de toekomst brengt wat betreft de trajecten die nu lopen met
betrekking tot de adviesraden in het sociaal domein en de adviesstructuur (Wmo- en
participatieraad). Nagedacht wordt over de positie, de rol en de taak van de adviesraden,
waaronder ook de Jongerenraad.

