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Verordening Verordening Verordening Verordening JongerenraadJongerenraadJongerenraadJongerenraad    van de gemeente Renkumvan de gemeente Renkumvan de gemeente Renkumvan de gemeente Renkum    
 

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Renkum,  

Gelet op artikel 84, eerste lid van de gemeentewet en artikel 2.7, eerste lid, van de Jeugdwet 

Besluiten: 

Vast te stellen de hierna volgende Verordening Jongerenraad van de gemeente Renkum; 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

De regeling verstaat onder: 

a. Wet: de Jeugdwet 

b. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum 

c. Raad: de gemeenteraad van Renkum 

d. Jongeren: jongeren die ingezetenen zijn van de gemeente Renkum  

 

Artikel 2 De Jongerenraad 

Er is een Jongerenraad die een adviesfunctie aan het college en de raad vervult. 

 

Artikel 3 Taak van de Jongerenraad  

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.  

 

Artikel 4 Samenstelling  

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. 

5. 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. 

Artikel 5 Benoeming, zittingsduur en ontslag 
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1. De leden van de Jongerenraad worden door het college benoemd en ontslagen. 

2. De benoeming van de leden gebeurt op basis van een selectiecommissie bestaande uit een 

ambtelijk functionaris en twee raadsleden afkomstig uit verschillende politieke fracties, 

waarvan zo mogelijk één uit de coalitie en één uit de oppositie.  

3. De zittingsduur van de leden is, behoudens tussentijds aftreden, twee jaar. Zij kunnen 

tweemaal voor dezelfde duur worden herbenoemd. 

4. Bij het bereiken van de leeftijd van 25 jaar eindigt het lidmaatschap van de Jongerenraad 

automatisch. 

5. Zodra een lid heeft opgehouden ingezetene te zijn van de gemeente, eindigt diens 

lidmaatschap van de Jongerenraad. 

6. De benoeming ter voorziening in tussentijds opengevallen plaatsen gebeurt zo mogelijk 

binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature. 

7. Bij de disfunctioneren van een lid kan de Jongerenraad bij meerderheidsbesluit het college 

voorstellen het betreffende lid te ontslaan. 

 

Artikel 6 Dagelijks bestuur 

1. De Jongerenraad kies uit haar midden het dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, 

vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Een sollicitatieprocedure kan deel uitmaken 

van de voordracht. 

2 De voorzitter en de secretaris tekenen de uitgaande stukken van de Jongerenraad. 

 

Artikel 7 Huishoudelijk reglement 

1. De adviescommissie stelt een huishoudelijk reglement vast dat geen bepalingen mag 

bevatten die in strijd zijn met deze verordening. 

2. Het huishoudelijk reglement en de daarin aangebrachte wijzigingen zijn pas van kracht na 

door of namens het college verkregen goedkeuring.  

Artikel 8 Vacatiegeld, jaarlijkse excursie, evaluatie en werkbudget 

1. De voorzitter, secretaris, penningmeester en de overige leden van de Jongerenraad hebben 

voor het bijwonen van een vergadering van de Jongerenraad recht op een door het college 

vast te stellen vacatiegeld volgens het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. 

2.  Jaarlijks vindt er een scholings- en/of opleidingsactiviteit plaats. Verder dient de 

Jongerenraad jaarlijks minimaal 2 maal naar buiten te treden door middel van een activiteit 

gericht op de Renkumse jeugd. 

3.  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. 

4.  Jaarlijks, voor het eerst in mei 2015, kunnen voorzitter of secretaris hun functie 

beschikbaar stellen. 

6. De gemeenteraad kan aan de Jongerenraad een werkbudget toekennen. 

 

 

Artikel 9 Vergaderingen en vergaderorde 
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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. 

 

 

Artikel 10 Openbare kennisgeving 

 

1.  De vergadering wordt tegelijkertijd met de schriftelijke oproep door aankondiging in het 

huis-aan-huisblad De Hoog en Laag en op de internetsite van de gemeente geplaatst. 

2.  De openbare kennisgeving vermeldt:  

a. de datum, aanvangstijd en plaats van de vergadering;  

b. de wijze waarop en de plaats waar eenieder de agenda en bijbehorende stukken kan 

inzien;  

c. de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht. 

 

 

Artikel 11 Vergaderfaciliteiten 

 

De Jongerenraad maakt voor zijn vergadering zo mogelijk gebruik van de raadszaal van het 

gemeentehuis. 

 

 

Artikel 12 Uitleg verordening 

 

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de 

verordening, beslist het college op voorstel van de voorzitter. 

 

 

 

 

 

Artikel 13 Inwerkingtreding  
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Deze verordening Jongerenraad van de gemeente Renkum treedt op 1 januari 2015  

in werking. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad d.d. 

 

 

 

De voorzitter,     de secretaris,  
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Huishoudelijk reglementHuishoudelijk reglementHuishoudelijk reglementHuishoudelijk reglement    
 

A. Advies- en platformfunctie 

 

De adviesfunctie impliceert een aantal beleidsmatige activiteiten.  

De Jongerenraad kan zelf agenderend te werk kan gaan door aan college en raad ideeën, 

initiatieven of voorstellen te sturen, overleg te voeren e.a. Bovendien kan de Jongerenraad 

gevraagd en ongevraagd adviseren op (beleids)onderdelen van het jeugdbeleid in brede zin 

(onderwijs, huisvesting, welzijn, cultuur, recreatie, jeugdzorg, inrichting openbare ruimte, 

werkgelegenheid e.a.). Hieronder vallen in ieder geval ook de beleidsonderdelen als bedoeld in 

artikel 2.7, eerste lid, van de Jeugdwet. 

 

De platformfunctie impliceert een aantal maatschappelijke activiteiten zoals het informeren en 

activeren van jeugd uit Renkum over zaken die hen aangaan. Bijvoorbeeld: presentaties geven, 

organiseren van een debat, een jongerenpeiling houden en deelnemen aan werkgroepen. De 

adviezen van de Jongerenraad worden op de lijst ingekomen brieven aan de raad geplaatst. 

Tevens ontvangt de Jongerenraad een reactie op het advies van het college. 

 

B. Taken voorzitter, secretaris, penningmeester en ambtelijk functionaris 

 

  Tot de taak van de voorzitter behoort: 

a.  het vaststellen van de agenda; 

b.  het bepalen van dag en uur van de vergadering; 

c.  het tijdig (twee weken voor de vergadering, spoedeisende gevallen uitgezonderd) 

uitnodigen van de leden voor de vergadering; 

d.  het leiden van de vergadering; 

e.  het handhaven van de orde; 

f.  het schorsen van de vergadering; 

g.  het peilen van meningen en het mededelen van de uitslagen van stemmingen; 

h.  het vertegenwoordigen van de Jongerenraad naar buiten in samenwerking met de 

secretaris. 

 

Tot de taak van de secretaris behoort: 

a.  het mede opstellen van de agenda; 

b.  het verzenden van de agenda; 

c.  het bijwonen van alle vergaderingen en het zorgdragen voor een verslag met 

besluitenlijst; 

d.  het mede zorgdragen voor de uitvoering van de besluiten; 

e.  het bewaken van de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen; 

f.  het leggen en onderhouden van contacten, samen met de voorzitter. 

 

           Tot de taak van de penningmeester behoort: 

a.  het beheren van het door de gemeenteraad verstrekte budget; 

b.  het maken van een financieel verslag. 

c.  ervoor zorgdragen dat de presentielijst door de aanwezige leden wordt getekend en 

het zorgen voor de uitbetaling van de presentiegelden 

 

 

Tot de taak van de ambtelijk functionaris behoort: 

a.  ondersteunen van de Jongerenraad in de breedste zin des woords 
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b.  het op verzoek bijwonen van de vergaderingen  

c.  in zijn algemeenheid het zorgdragen voor een goede ondersteuning van de 

Jongerenraad opdat deze haar taak op een goede wijze kan uitvoeren. 

 

 

 

 

C.  Profielschets leden Jongerenraad  

 

Samenstelling, werving en selectie van de leden voor een Jongerenraad op basis van de volgende 

uitgangspunten:  

1.  Leden van de Jongerenraad zijn ingezetene van de gemeente Renkum. 

2.  Leden van de Jongerenraad zijn jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar 

3.  De Jongerenraad is zoveel mogelijk qua samenstelling een representatieve afspiegeling van 

de jongeren in Renkum wat betreft haar verdeling van mannen/vrouwen, kernen, etniciteit, 

opleidingsniveau. 

4.  De Jongerenraad dient waar mogelijk ook op een zo goed mogelijke wijze maatschappelijk 

representatief te zijn samengesteld (bijvoorbeeld: onderwijs, sport, scouting, werkende 

jongeren). 

 

 

D.  Taken van leden van de Jongerenraad 

 

1. Adviseren van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Het 

gaat dan over tal van zaken die voor jongeren belangrijk zijn. Denk aan 

onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting, cultuur, jeugdzorg, sport en 

uitgaan. 

2. Informeren   a. van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De 

Jongerenraad bedenkt ook zelf onderwerpen of gaat in gesprek met andere 

instanties; 

b. van de jongeren in Renkum over zaken die hen aangaan. 

3. Ondersteunen  van (groepen) jongeren bij het uitvoeren van plannen of ideeën. Bijvoorbeeld 

presentaties geven, organiseren van een debat, een jongerenpeiling houden 

en deelnemen aan werkgroepen. 

4. Meedenken  met andere jongeren over nieuwe en activiteiten voor en door Renkumse 

jeugd.  

 

E. Taken “steunleden”  van de Jongerenraad 

De Jongerenraad maakt gebruik van “steunleden”.  Steunleden zijn jongeren in de leeftijd van 15-25 

jaar die de Jongerenraad in haar activiteiten ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van 

interviews  voor een onderzoek. Deze jongeren worden op verzoek van de voorzitter van de 

Jongerenraad ingezet. Deze steunleden ontvangen geen vergoeding maar werken op vrijwillige basis.  
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Plan van aanpak 

Ondernomen actiesOndernomen actiesOndernomen actiesOndernomen acties    
 

- Flyer z.s.m. af      Actie Matthijs 

- Draaiboek      Actie Danielle 

- Planning       Actie Danielle 

- Activiteiten plan (aanvullen en prio’s aangeven) Actie Pelle 

- Begroting      Actie Peter 

- Rolverdeling binnen Jongerenraad   Actie allen 

- Interesse gebieden in matrix v. leden Jongerenraad  Actie allen 

- Namenlijst compleet maken    Actie Matthijs 

- Flyermomenten voor scholen, welke scholen zijn er? Actie Boyd / Francis 

- Verordening doorlezen     Actie allen 

- Verordening voorbereiden voor raad   Actie Danielle /Renate 

- Social media en website     Actie Matthijs 
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Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten JongerenraadJongerenraadJongerenraadJongerenraad    RenkumRenkumRenkumRenkum    

Prioriteit 
Onderwerpen met * hebben onze hoogste prioriteit. Dit omdat dat we deze activiteiten als essentieel 

beschouwen in de ontwikkeling van de Jongerenraad Renkum in zijn beginfase. 

Extern 
Mogelijke activiteiten die de Jongerenraad Renkum aanbiedt aan de jongeren van de gemeente 

Renkum. 

(sport)Vereniging 
De vereniging is een belangrijke plek in de ontwikkeling van jongeren. Wij proberen als Jongerenraad 

het verenigingsleven te bevorderen. We hebben hier verschillende plannen voor. 

Participatie 
Om de participatie van jongeren in het verenigingsleven te bevorderen nodigen we 

vertegenwoordigers van (sport)verenigingen uit. We gaan met hen brainstormen over projecten om 

jongeren meer te betrekken bij hun vereniging. 

Sport voor iedereen 
Helaas kan niet elke jongere deelnemen aan het (sport)verenigingsleven. Wij als Jongerenraad 

proberen te realiseren dat zoveel mogelijk jongeren toch naar de vereniging van hun keuze kunnen. 

We doen dit in samenwerking met partijen die hier al meer ervaring mee hebben, zoals het 

Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en de gemeente zelf. 

Schulden  
Een toenemend probleem onder jongeren is het opbouwen van schulden. De Jongerenraad probeert 

dit probleem te bestrijden door bijvoorbeeld voorlichtingen over ‘het omgaan met geld’ te 

organiseren of proberen te helpen in de begeleiding van jongeren die problemen hebben met (te) 

hoge schulden. We doen dit in samenwerking met partijen die hier al ervaring in hebben zoals 

Solidez. 

Stage 
Tegenwoordig moeten jongeren veel stage lopen; op de middelbare school zijn bijvoorbeeld de MAS 

(maatschappelijke stage) georganiseerd en tijdens de snuffelstage en in het MBO en HBO heb je al 

echte werkstages waar studenten voor langere tijd ervaren hoe het is om te functioneren in een 

bedrijf of organisatie. De Jongerenraad kan jongeren helpen bij het vinden van een stage. De 

maatschappelijke stages kunnen bijvoorbeeld gelopen worden bij maatschappelijke instellingen in de 

gemeente (denk hierbij aan een bejaardentehuis of vereniging). De Jongerenraad hoopt hiermee de 

participatiesamenleving te bevorderen. De commerciële stages kunnen bijvoorbeeld gelopen worden 

bij bedrijven in de gemeente waar de Jongerenraad contacten mee onderhoudt, dit in het kader van 

de kennismaking van jongeren met het bedrijfsleven in de gemeente Renkum. 

Politiek 
De Jongerenraad is een organisatie die dichtbij de politiek staat en de leden zijn vaak geïnteresseerd 

in de politiek en maatschappij. Dit willen wij graag overbrengen op meer jongeren in de gemeente 

Renkum. De Jongerenraad probeert dit te bereiken door verschillende activiteiten aan te bieden in 

de gemeente, zoals bijvoorbeeld een meet & greet met raadsleden, debatten en workshops op 

scholen over politiek. 
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Basisschool* 
Ervaring van de projectgroep van de Jongerenraad heeft uitgewezen dat op de basisschool erg 

enthousiast gereageerd wordt door de leerlingen wanneer het over de politiek en maatschappij gaat, 

maar dat hier maar weinig aandacht aan besteed wordt. De Jongerenraad wil hier wat aan doen door 

bijvoorbeeld minilessen in de klassen (vooral bovenbouw) te organiseren of rondleidingen door het 

gemeentehuis te organiseren (ervaring heeft uitgewezen dat leerlingen enthousiast worden als ze 

‘de plek waar het allemaal gebeurt’ ervaren). 

Middelbare school* 
De ideale plek om jongeren te bereiken is natuurlijk de school. Op school wordt al aandacht besteed 

aan de politiek en maatschappij bij vakken als maatschappijleer. De Jongerenraad wil hier echter nog 

een stap verder in gaan door het organiseren van debatten, cursussen, workshops of lezingen. Dit 

kan de jongeren enthousiasmeren om zich bij de Jongerenraad te voegen, iets wat nodig is om het 

voortbestaan van de Jongerenraad op lange termijn te realiseren. 

Onderwerpen gemeenteraad* 
Om jongeren te laten delen in de stand van zaken in de lokale politiek organiseren we activiteiten die 

te maken hebben met de actuele agenda van de gemeenteraad. Denk hierbij aan debatten en 

workshops. 

Overig Politiek 
De activiteiten genoemd bij ‘Middelbare school’ worden niet exclusief voor jongeren op de 

middelbare school georganiseerd , maar aangeboden aan alle jongeren in de gemeente Renkum. 

Inbreng jongeren* 
De Jongerenraad wil een ‘meldpunt’ opzetten waar jongeren uit de hele gemeente Renkum wensen, 

klachten, opmerking en overige inbreng kunnen melden. Zo krijgt de Jongerenraad, en via de 

Jongerenraad de gehele gemeente, te weten wat er speelt onder de jongeren in onze gemeente.  De 

Jongerenraad zal de inbreng onder de aandacht brengen van de gemeente en de gemeenteraad, 

want dat is waar een Jongerenraad onder meer toe dient: de stem van de jongeren laten horen in de 

gemeente. 

Intern 
Om ons als Jongerenraad verder te ontwikkelen ondernemen wij verschillende activiteiten. 

Introductieperiode 
De eerste twee maanden na de installatie van de Jongerenraad wordt gezien als een 

introductieperiode. Er wordt bijvoorbeeld een speeddate geregeld met verschillende ambtenaren en 

teamleiders. Er komt een ontmoeting met onze “sociale” partners en er wordt een vergadering van 

een collega-jongerenraad bijgewoond.  

Samenwerking 
We zoeken samenwerkingen met andere jongerenraden in de regio of door het hele land. We 

kunnen samen gemeente-overschrijdende projecten opzetten en leren van elkaars werkwijze en 

ervaringen. 

Bezoek* 
We gaan op bezoek bij de jongerenraden van de gemeente Ede en de gemeente Wageningen. Deze 

raden zijn al verder in het proces en we verwachten dat we veel van hun ervaringen kunnen leren. 
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Vergaderen* 
Tien keer per jaar vergadert de Jongerenraad. Tijdens deze openbare vergaderingen worden de 

actiepunten besproken voor de komende tijd, de korte- en lange termijnagenda, de actuele 

onderwerpen in de gemeenteraad en in onze gemeente en worden besluiten genomen over plannen 

die de Jongerenraad heeft.   

 

Social media & Jongerenraad RenkumSocial media & Jongerenraad RenkumSocial media & Jongerenraad RenkumSocial media & Jongerenraad Renkum    

Twitter 
De Jongerenraad heeft een eigen Twitter-account, @JongerenRenkum. De Twitter-account wordt 

momenteel beheerd door Matthijs Kleij, maar vanaf 1 januari 2015 zal de secretaris van de 

Jongerenraad het account moeten beheren bij voorkeur samen met nog een lid van de Jongerenraad. 

Via de Twitter-account kunnen contacten worden onderhouden met politieke partijen uit de 

gemeente (hebben allemaal een Twitter-account), met andere jongerenraden, maar vooral ook met 

jongeren uit onze gemeente en andere stakeholders als scholen, Solidez, etc. 

Het is van groot belang om met enige regelmaat te Tweeten en ook (bijna) altijd te antwoorden op 

Tweets die gericht zijn aan ons. Vooral ook Tweeten voorafgaand, tijdens en na afloop van een 

vergadering of activiteit 

Facebook  
De Jongerenraad heeft ook een Facebook-account, bereikbaar via 

facebook.com/jongerenraadrenkum. Op dit moment wordt deze ook beheerd door Matthijs Kleij. De 

secretaris en bij voorkeur nog een lid van de Jongerenraad moeten dit account up-to-date houden en 

regelmatig berichten posten. Vooral ook voorafgaand, tijdens en na afloop van een vergadering of 

activiteit. Ook kun je Facebook inzetten om meningen te peilen onder jongeren over bepaalde 

onderwerpen. Daarnaast is het prioriteit om het aantal ‘likes’ te vergroten. Nu zijn dat er om en nabij 

de 130. 

Website 
De Jongerenraad heeft op dit moment geen eigen website. We zullen moeten onderzoeken of we 

een eigen website nodig hebben (los van de gemeente) of dat we binnen de gemeentelijke website 

(www.renkum.nl) een pagina krijgen.  

 

Algemene opmerkingen: 

Communicatie via Social media en website zou idealiter afgestemd moeten worden met de 

communicatieafdeling van de gemeente. Natuurlijk hoeft niet voor elke Tweet of post een akkoord 

van de gemeente te komen, maar het is wel handig om in het begin van hun advies te krijgen. Zeker 

ook met het maken van een keuze voor website of webpagina binnen de gemeentelijke site. 
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Middelbare scholen benaderenMiddelbare scholen benaderenMiddelbare scholen benaderenMiddelbare scholen benaderen  

 

Hieronder is een lijst met middelbare scholen variërend van VMBO-T tot VWO waarop leerlingen 

zitten uit de gemeente Renkum.  

In het rood aangegeven diegene die een connectie heeft met de school en dus deze school ook gaat 

benaderen 

- Beekdal Lyceum (Arnhem) Pelle 

- Dorenweerd college (Doorwerth) Boyd 

- Het Groenhorstcollege (Ede) Francis 

- Het Streek (Ede) Francis 

- Marnixcollege (Ede) Danielle 

- Montessori college (Arnhem) Francis 

- Olympus College (Arnhem) Francis 

- Pantarijn (Wageningen) Florian  

- Rijn IJsel afd. Juridisch medewerker (Arnhem) Lidy 

-  Stedelijk Gym (nader te bepalen) 

- Arendheem (nader te bepalen) 

- ’t Venster (nader te bepalen) 

 

De verschillende scholen worden benaderd om in de eerste weken van november langs te komen 

tijdens bijvoorbeeld een les maatschappijleer. Mini-lesjes of presentaties behoren tot de opties.  

Voor het benaderen van de scholen blijkt uit ervaring (in-spe) dat het slim is om de directeur aan te 

schrijven c.q. te bellen. Wanneer dit niet mogelijk is wordt met de sectieleider/afdelingshoofd 

contact opgenomen. Wanneer deze enthousiast is over dit idee gaan de mentoren (die uiteindelijk de 

flyer en tekst en uitleg geven) ongetwijfeld meewerken. Wat belangrijk is, is dat naast het 

verspreiden van de flyers ook een mini-les of korte toelichting wordt gegeven door de 

projectgroep/jongeren van de Jongerenraad in oprichting. Hierdoor gaat deze flyer veel meer leven. 

Voor het geven van de mini-les over het doel van de Jongerenraad kan je denken aan de volgende 

lessen: 

- Maatschappijleer 

- Burgerschap 

- Nederlands 

- Levensbeschouwing 

- filosofie 
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Onderstaande lijst is het afgelopen jaar tot stand gekomen. Op de bijeenkomst van 13 november 

moet blijken hoeveel jongeren nog daadwerkelijk interesse hebben en door willen gaan. De 

verwachting is dat er nog een aantal zullen afhaken, maar ondertussen zijn er ook al een aantal zeer 

actief (in rood aangegeven) en werken al samen met de projectgroep. 

Naam: Leeftijd: Woonplaats: School: 

Boyd Bourgonjen 17 Heveadorp Dorenweerd College 

Lidy Venema 17 Oosterbeek Rijn Ijssel MBO 

Pien Bruil-van Musscher 16 Oosterbeek Dorenweerd College 

Pelle Berkhout  Oosterbeek Beekdal Lyceum 

Bente Gijsbers 14 Oosterbeek Stedelijk Gymnasium 

Rik Oudega  Heelsum Dorenweerd College 

Tim Bruins Slot 17 Renkum Dorenweerd College 

Jelmer Steggerda 16 Oosterbeek Dorenweerd College 

Pim Nijenhuis  Oosterbeek Dorenweerd College 

Gijs ……  Oosterbeek Dorenweerd College 

Cas ter Heide 16 Oosterbeek Dorenweerd College 

Nadine Bisdom 17 Heveadorp Dorenweerd College 

Mycah Pepplinkhuizen 16 Renkum Dorenweerd College 

Sophie Engelsma 16 Oosterbeek Dorenweerd College 

Sebastiaan Bongers 16 Oosterbeek Dorenweerd College 

Francis van Lent 22 Oosterbeek HBO (CHE Ede) 

Matthijs de Jong 17 Doorwerth Pantarijn 

Ruben van Osch 17 Renkum Dorenweerd College 

Kayleigh van Lieshout 22 Renkum HBO 

Bas Leissner 15 Oosterbeek Dorenweerd College 

Daniel …. 22 Oosterbeek Stage Solidez 

A. tutuarima 23 Doorwerth Via Julieck 

Florian Kleinhoven 17 Renkum Pantarijn 
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Begroting 2015 Jongerenraad 

Vacatievergoedingen 1x Voorzitter a € 755,= per jaar 755,00€             

10x 14 overige leden a € 505,= / jaar 7.070,00€          

Opleiding / scholing / studiedag etc. 1.700,00€          

Representatie 500,00€             

Uitgave publiciteit en andere kosten 300,00€             

Onvoorzien 175,00€             

Totaal begroot 10.500,00€        

N.B. opgesteld in de lijn van de begrotingen van de Wmo en WWB adviesraden 

N.B. opgesteld conform Rechtspositiebesluit Raads- en Commissieleden

N.B. vacatiegoedingen zijn incl. onkosten voor bellen, printen, reizen etc.

N.B. vacatievergoedingen zijn conform de bedragen 2013, omdat de bedragen voor 2015 nog niet bekend zijn.



Pagina 16 van 16 

Verordening, huishoudelijk reglement en plan van aanpak Jongerenraad Renkum 
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De raad heeft in januari een bedrag van €1500,- ter beschikking gesteld t.b.v. de oprichting van de 

Jongerenraad. In dit document willen wij als projectgroep deze 1500 euro verantwoorden. 

Kostenposten: Bedrag: 
Vergaderkosten: 

Bijeenkomsten (koffie/thee/frisdrank/chips) 

Pizza’s avond vergadering 

 

€100,- 

€42,- 

Promotiekosten: 

Ontwerp logo (zie hieronder) 

Ontwerp flyer (zie hieronder) 

Drukkosten flyer (door repro gemeentehuis) 

 

€200,- 

€75,- 

€96,-   

Totaal uitgaven: €513,- 

Resterend budget: €987,- 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


