
Evaluatie Jongerenraad

Jaarlijks in de maand mei, vindt er een evaluatie van het functioneren van de Jongerenraad 
plaats. Deze evaluatie gebeurt aan de hand van een gesprek met 3 raadsleden, waarin 
zowel oppositie als coalitie is vertegenwoordigd, wethouder Jeugd en de ambtelijk 
functionaris. Deze evaluatie gaat ter informatie naar de raad en het college.

Het gesprek vindt dinsdag 16 mei 2017 plaats om 17.00 uur.

Opzet gesprek en evaluatieverslag

- Daniëlle Gerritsen is de gespreksleider van het evaluatiegesprek.
- Marlies Akveld maakt het verslag dat aangeboden wordt aan raad en college ter 

informatie.

Wordt het evaluatieverslag geagendeerd? Fvo, commissie, raad? Bespreekstuk, ter 
kennisname? 
Welke vorm krijgt het evaluatieverslag? Raads- en/of collegevoorstel met 
beslispunten. Evaluatierapport met conclusies en aanbevelingen?
Hoe en wie brengt het over aan de Jongerenraad?

Te behandelen onderwerpen

A. Doel- en de taakstelling van de Jongerenraad
Het doel van de Jongerenraad is niet in het reglement opgenomen. Het doel is om de stem 
van jongeren in het gemeentelijk beleid te laten horen (??).

De Jongerenraad heeft twee taken. Te weten:
1. De Jongerenraad brengt gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan het 

college en de raad over onderwerpen die jongeren in de gemeente Renkum 
aangaan.

2. De Jongerenraad vervult ook een platformfunctie door jongeren actief te informeren 
en activeren over onderwerpen die jongeren aangaan. 

3.
Vragen die je bij taak 1 zou kunnen stellen: 

- Hoe vaak heeft de Jongerenraad gevraagd en ongevraagd een advies uitgebracht?
- Op welke beleidsterreinen of bij welke onderwerpen hebben zij dit gedaan?
- Aan wie hebben zij dat advies uitgebracht?

Vragen die je bij taak 2 zou kunnen stellen:
- Welke maatschappelijke activiteiten heeft de Jongerenraad ondernomen richting de 

Renkumse jeugd?
- Welke instrumenten hebben ze hiervoor ingezet?
- Aan welke evenementen heeft de Jongerenraad deelgenomen?

Overige vragen die je bij de taken zou kunnen stellen:
- Hoe heeft de Jongerenraad zich op de kaart gezet?
- Wat zijn de succespunten?



- Wat zijn de verbeterpunten?

B. Verordening, huishoudelijk reglement en plan van aanpak Jongerenraad Renkum
In het reglement staan zaken geregeld als samenstelling, taken, vergaderorde, vacatiegeld, 
e.d.

Vragen die je bij de betreffende stukken kunt stellen:
- Voldoet de verordening / het huishoudelijk reglement aan de behoeften en aan de 

werkelijke situatie?
- Zitten er lacunes of onduidelijkheden in?
- Zijn de actiepunten uit het plan van aanpak uitgevoerd? 

C. Uitgebrachte adviezen en de invloed ervan 
De Jongerenraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

Vragen die je bij de uitgebrachte adviezen kunt stellen:
- Zijn er voldoende adviezen uitgebracht? Ofwel heeft de Jongerenraad voldoende oog 

op onderwerpen waarover zij advies kunnen uitbrengen?
- Wat is er met dat advies gedaan ofwel wat is de invloed van de adviezen?
- Op welke wijze is het advies uitgebracht (mondeling, schriftelijk, formele route)?
- Heeft men een idee over het aantal adviezen dat per jaar zou moeten worden 

uitgebracht?

D. Onderwerpskeuze 
De Jongerenraad kan advies uitbrengen over onderwerpen die jongeren aangaan.

Vragen die je bij de onderwerpkeuze kunt stellen:
- Hoe komt de Jongerenraad tot de keuze van een onderwerp?
- Welke onderwerpen heeft de Jongerenraad zijn aandacht gericht?
- Heeft de raad en/of het college een rol bij de onderwerpkeuze?

E. Gevraagd versus ongevraagd advies 
De Jongerenraad kan op eigen initiatief advies uitbrengen aan raad en college. 

Vragen die je bij dit onderwerp kan stellen zijn:
- Hoe vaak is er gevraagd advies gegeven en hoe vaak ongevraagd?
- Is er verschil in ongevraagd en gevraagd advies? Wordt de ene beter ontvangen dan 

de andere?
- Zijn raadsleden op de hoogte dat ook de raad de Jongerenraad om advies kan 

vragen? Is dit een recht van een individueel raadslid of fractie?

F. Kwaliteit versus kwantiteit
De Jongerenraad is een formeel advies orgaan van raad en college waar ook geld naar toe 
gaat. 

Vragen die je bij dit onderwerp kunt stellen zijn:



- Wat is er te zeggen over de professionaliteit van de Jongerenraad?
- Wat is er te zeggen over de kwaliteit van de adviezen van de Jongerenraad? 
- Wat is er te zeggen over de kwantiteit van de adviezen van de Jongerenraad? 
-

G. Platformfunctie 
De Jongerenraad vervult ook een platformfunctie door jongeren actief te informeren en
activeren over onderwerpen die jongeren aangaan.

Vragen die je bij dit onderwerp kan stellen zijn:
- Welke activiteiten heeft de Jongerenraad ondernomen in het kader van de 

Platformfunctie?
- Welke onderwerpen zijn hiervoor gekozen?
- Is bekend wat het bereik is van deze activiteiten?

H. Promotieactiviteiten 
De Jongerenraad heeft om bekendheid te krijgen promotieactiviteiten ondernomen. 
Bijvoorbeeld om leden te werven.

 Vragen die je bij dit onderwerp kan stellen zijn:
- Welke promotieactiviteiten zijn uitgevoerd?
- Wat was het resultaat?
- Gaat de Jongerenraad door met deze activiteiten en hoe dan?
- Hoe is het gesteld met de digitale zichtbaarheid van de Jongerenraad?

I. Samenstelling Jongerenraad en zittingsduur jongerenraadsleden
De verordening regelt in  artikel 4 de samenstelling van de Jongerenraad.

1. De Jongerenraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 15 leden die ingezetenen zijn 
van de gemeente Renkum, en als zodanig ingeschreven in de basisadministratie van 
de gemeente Renkum.

2. De minimale leeftijd van de leden is 15 jaar. De maximale leeftijd is 25 jaar.
3. Selectie van de leden van de Jongerenraad vindt plaats op basis van de 

‘profielschets leden Jongerenraad’ zoals opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.
4. Leden van de Jongerenraad mogen geen bestuurslid zijn van een 

belangenorganisatie, niet werkzaam zijn in de dienst van de gemeente Renkum noch 
deel uitmaken van het gemeentebestuur.

Vragen die over de samenstellingen kunnen worden gesteld, zijn:
- Wat is er te zeggen over het aantal leden? Nu en voor de toekomst.
- Wat is er te zeggen over de selectie van de leden? 
- Wat is er te zeggen over de zittingsduur

J. Werkwijze Jongerenraad 
De verordening regelt in artikel 9 de werkwijze van de Jongerenraad.

1. De Jongerenraad vergadert zo vaak als de voorzitter of 25 % van de leden van het 
overleg dit nodig vinden met een minimum van 6 maal per jaar en een maximum van 
10 maal per jaar.

2. De vergaderingen worden in het openbaar gehouden. Er wordt besloten vergaderd 
wanneer er sprake is van beraadslaging over personen of zaken die redelijkerwijs 



zouden kunnen leiden tot beschadiging van personen of van de gemeente Renkum of 
over huishoudelijke zaken.

3. De agenda wordt uiterlijk twee weken voor de vergadering aan de leden 
toegezonden.

4. Ieder lid heeft het recht schriftelijke voorstellen aan de Jongerenraad te doen. Deze 
voorstellen dienen bij de secretaris te worden ingediend.

5. Ieder lid heeft het recht agendapunten in te leveren bij de secretaris.
6. Ieder lid heeft het recht een voorstel betreffende de orde van de vergadering te doen.
7. De Jongerenraad kan één of meer (externe) deskundigen uitnodigen de vergadering 

bij te wonen voor het geven van toelichting of advies, voor zover dit binnen het 
beschikbaar gestelde budget past.

8. Het verslag en de besluitenlijst van de vergadering worden ter vaststelling aan de 
Jongerenraad aangeboden in de volgende vergadering.

9. De Jongerenraad vergadert slechts als ten minste de helft van het aantal leden, 
onder wie de voorzitter of de vicevoorzitter, aanwezig is. Wanneer het vereiste aantal 
leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen één week een nieuwe vergadering 
en stelt de leden daarvan terstond in kennis. In deze laatste vergadering kunnen 
besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

10. Alle adviezen en besluiten worden bij meerderheid van stemmen vastgesteld. 
11.

Vragen die over de werkwijze kunnen worden gesteld, zijn:
- Hoe vaak vergadert de Jongerenraad en is dit voldoende/ te veel?
- Is er altijd een quorum?
- Wat is te zeggen over de agenda van de Jongerenraadsvergaderingen?
- Worden er wel eens deskundigen uitgenodigd?
- Zijn raads- en commissieleden wel eens aanwezig?
- Werkt de gekozen structuur met een dagelijks bestuur?

K. Ondersteuning vanuit de gemeente 
Het college wijst ter ondersteuning van de Jongerenraad een ambtelijk functionaris aan en 
voorziet tevens in de vervanging. De begeleiding is erop gericht om de Jongerenraad zo 
zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

Vragen die over de ondersteuning kunnen worden gesteld, zijn:
- Welke ondersteuning krijgt de Jongerenraad?

L. Vergaderingen, vergaderorde en vergaderfaciliteiten
De Jongerenraad vergadert in de raadzaal van gemeente Renkum.

Vragen die over dit onderwerp gesteld kunnen worden, zijn:
- Voldoen de vergaderfaciliteiten?
- Hoe verloopt de orde van de vergaderingen?

Conclusie & Aanbevelingen 


