
Bijlage 1 Jongerenraad en activiteiten januari 2015- mei 2017

De Jongerenraad is op 1 januari 2015 opgericht met als doel het college en de gemeenteraad 

gevraagd en ongevraagd te adviseren over alles wat jongeren aangaat. 

Er is gestart met 15 jongeren die voor een periode van2 jaar werden benoemd. Onderweg zijn 

jongeren gestopt vanwege studie, verhuizing of persoonlijke reden. Op dit moment zijn 14 jongeren 

actief in de Jongerenraad.  De Jongerenraad heeft een eigen facebookpagina, twitteraccount en e-

mailadres.

Vergaderingen 

Eén keer in de maand  komt de Jongerenraad  in een ‘openbare’ vergadering bij elkaar op het 

gemeentehuis behalve in de zomervakantie.  In de periode januari 2015 tot mei 2017 was dit 24x.  

Met de Wmo adviesraad is 2x een thema besproken in een gezamenlijk overleg. 

De burgemeester en de griffier verzorgden bij de start van de Jongerenraad  een workshop “Ken je 

gemeente”. De workshop ging over de werkwijze van de  gemeentelijke organisatie, bevoegdheden 

college en raad en invloed adviesraden. In Spe (Huis van de Jeugd) gaf twee trainingen over 

samenwerking, structuur, taken bestuur en algemene info. 

In de vergadering werd van het spreekrecht  gebruik gemaakt o.a. door:  

- Oscar Boer over ontmoetingsplekken voor jongeren met verstandelijke beperking

- Actiegroep Jongeren gemeente Renkum: pleidooi voor behoud van jongerenwerk Solidez

- Sam&Anna over verkeersveilige plekken, activiteitenoverzicht en verlichting bij 

voetbalveldje bibliotheek.

- 2 GetThere

- St. Welzijn Renkum: jongerenwerk 

- Dynamo Jeugdwerk (Renkum voor Elkaar) 

- Maatjesproject 

- Anne Ward, docent en onderzoeker uit de VS bezocht gedurende een periode van 6 

maanden regelmatig de Jongerenraad. Zij deed onderzoek naar de betrokkenheid van 

middelbare scholieren in de politiek.  Anne heeft daarvoor gesprekken gevoerd en een 

enquête onder de Jongerenraad uitgezet. 

Bijeenkomsten 

Met een vertegenwoordiging uit de Jongerenraad werden diverse bijeenkomsten bezocht o.a. 

- Jongerenraad Ede

- Bezoek aan fracties  

- ‘Speeddate’ gemeenteraad 

- Bijeenkomst  uitreiking rapport Landschapsvisie

- Raadsvergaderingen 

- Jeugdgemeenteraad Dorenweerd.  

- Themabijeenkomsten van de gemeenteraad o.a. over de participatiewet, 

- Nieuwjaarsreceptie

- Democratiefabriek van Huis van de Jeugd

-  “Wij kunnen het” (Right to challenge)

- Regionale bijeenkomst doelgroepenvervoer

- Kennismaking  Wmo adviesraad

- WeHelpen 

- RTA bijeenkomst over basisinkomen

Adviezen 



De Jongerenraad is gevraagd over diverse onderwerpen mee te denken en te praten. Dit gebeurde 

in gesprekken met wethouders, ambtenaren, Wmo adviesraad en een RTA bijeenkomst.  De mening 

van de Jongerenraad werd opgenomen in betreffende notities en/of documenten richting 

college/raad. Het ging hierbij om de volgende onderwerpen: 

- Mantelzorg

- Kadernota Sociaal Domein 

- Jongerenhuisvesting

- ‘Basisinkomen’ tijdens RTA bijeenkomst 

- Persoonsgebonden Budget, eigen bijdrage en meerkostenregeling

- Aanbesteding welzijnsaanbod 2017 (onderdeel jeugdwerk) 

- Minimabeleid: besteding extra middelen van het rijk voor bestrijding armoede onder 

kinderen

- Skatevoorzieningen 

- Centrumplan Doorwerth

- Ontwikkeling sociale kaart 

- Speerpuntennotitie Gezondheid 

- Strooibeleid winter  in relatie tot fietsroute scholieren

Over de onderwerpen Jongerenhuisvesting, minimabeleid, Centrumplan Doorwerth en strooibeleid 

zijn schriftelijke adviezen uitgebracht.  

Eigen initiatief

- ‘verjaardagkaart 18+’ met tips: april 2017 uitgebracht

- Organisatie Jongerencafé  ‘Vrijheid toen en nu’ in 2016

- JongerenAward: nog uit te brengen in 2017

Voortgangsgesprekken

In december 2016 zijn met alle jongeren in de Jongerenraad ‘voortgangsgesprekken’ gehouden 

waarin o.a. aan de orde kwam hun eigen rol en functioneren in de Jongerenraad en ‘de verkiezing’ 

van voorzitter. 

Budget

Jaarlijks is voor de Jongerenraad in de begroting een budget beschikbaar van € 10.500 waaruit 

presentiegeld van de leden wordt betaald en kosten van activiteiten. De volgende bedragen zijn in 

het betreffende  jaar uitgegeven: 

2015: € 5.500 

2016: € 6.250

2017 tot 1 mei: € 2.800

Onderwerpen komende periode 

Op de agenda van de Jongerenraad staan o.a. :

- Schuldhulpverlening

- Speerpuntennotitie Gezondheid

- Jongerencafé over o.a. gemeenteraadsverkiezingen


