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Geadviseerd besluit
-

Instemmen met de oprichting van een Jongerenraad als adviesorgaan van de
gemeenteraad en het college van B&W;
Instemmen met een jaarlijks budget ten behoeve van de Jongerenraad ter
beschikking te stellen van €10.500,- (zie begroting);
De Jongerenraad ambtelijk te laten ondersteunen en praktisch te faciliteren
door beleidsmedewerker Team Samenleving

Samenvatting en beslispunten amendement
In januari 2014 is er door GemeenteBelangen een initiatiefvoorstel ten behoeve van het
oprichten van een Jongerenraad ingediend. Door de partijen van PvdA, CDA, D66, GL
en GemeenteBelangen is naar aanleiding van dit initiatiefvoorstel een amendement
opgesteld en aangenomen door de gehele raad van Renkum. In dit amendement zijn
de volgende beslispunten opgenomen:
- De Jongerenraad is een kernteam dat discussies en thema's met jongeren
agendeert en organiseert en/of zelf of op verzoek van de gemeenteraad advies
uitbrengt aan de gemeenteraad en dat nieuwe initiatieven lanceert om jongeren
bij politiek te betrekken en politiek bij jongeren te brengen.
- Een incidenteel bedrag van € 1500 beschikbaar te stellen om te komen tot een
raadsvoorstel voor de oprichting van een Jongerenraad.
- Een projectgroep op te richten bestaande uit een van de initiatiefnemers van de
Jongerenraad en belangstellende jongeren, ondersteund door een medewerker
van de griffie, de beleidsambtenaar jongeren en twee leden van de nieuw
gekozen raad.
- Werving en selectie, gericht op een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van
de jongeren in Renkum (verschillende dorpen, leeftijden, scholen, werkend,
werkzoekend);
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-
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Opstellen van een activiteitenplan voor de periode september 2014-september
2015 met aanpak en thema's.
Uiterlijk ten behoeve van de septemberraad wordt een voorstel tot het inwerking
treden van de Jongerenraad en het activiteitenplan ter besluitvorming aan de
raad voorgelegd met daarin:
o een overzicht van de geworven kandidaten;
o de financiële evaluatie van het toegezegde budget t.b.v. de opstartfase
(feb-sep)
o het benodigde budget in die periode waarbij specifiek aandacht wordt
besteed aan de te ondernemen activiteiten en de kosten van
ondersteuning;
o een eventuele verordening Jongerenraad.
Eén jaar na instelling van de Jongerenraad wordt deze geëvalueerd en wordt
een besluit genomen over de wijze van voortzetten van deze werkwijze voor
steeds een periode van 3 jaar.”

Beoogd effect
Met het instellen van een Jongerenraad wordt er bijgedragen aan de mogelijkheid voor
jongeren om direct invloed uit te oefenen op gemeentelijk beleid dat jongeren raakt. De
Jongerenraad kan een kweekvijver zijn voor toekomstige lokale politici, waardoor het
lokale politieke landschap meer een echte afspiegeling van de Renkumse
samenleving vormt. Met de instelling van de Jongerenraad voldoet de gemeente aan
de maatschappelijke tendens om maatschappelijk draagvlak onder alle lagen van de
bevolking te creëren. De Jongerenraad draagt bij aan de verbinding van jongeren uit de
verschillende dorpen en met verschillende achtergronden.
Kader
Het instellen van een Jongerenraad is geen wettelijke verplichting.
In de gemeente Renkum wordt sinds geruime tijd de Jeugdgemeenteraad (JGR)
georganiseerd in samenwerking met het Dorenweerd college. Bij de evaluatie van de
JGR is naar voren gekomen dat de Renkumse politieke fracties het als een taak zien
om de politiek dichterbij de Renkumse jeugd te brengen. Dit zou breder kunnen en
moeten worden opgepakt dan enkel een activiteit gericht op de leerlingen van het
Dorenweerd college. Daarnaast zien jongeren de Jongerenraad als een opstapje naar
de gemeentepolitiek.
Met de komst van de nieuwe jeugdwet is een platform noodzakelijk waar jongeren uit
onze gemeente terecht kunnen. De gemeente Renkum heeft gekozen om de
Jongerenraad hiervoor te benoemen.
Argumenten
Er zijn verschillende argumenten die pleiten voor het instellen van de Jongerenraad:
1.
2.
3.

Het bevorderen van participatie van jongeren;
Draagvlak creëren onder jongeren door ze een stem te geven bij
maatschappelijke vraagstukken;
Jongeren enthousiasmeren voor de (lokale) politiek;
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4.
5.
6.
7.
8.

9.

Op een aansprekende manier maatschappelijke vraagstukken onder de
aandacht brengen van andere jongeren;
Een investering in de jeugd die zich later terugbetaalt in grotere
maatschappelijke betrokkenheid van inwoners;
Het volstaan van de cliënt-participatie in het kader van de nieuwe jeugdwet;
Jongeren zijn onvoldoende vertegenwoordigd in bestaande adviesorganen;
Beschikken over een adviesraad die specifiek naar de belangen van jongeren
kan kijken in het kader van de transitie van de jeugdzorg en de daar uit
voortvloeiende taken;
De raad en College krijgen gemakkelijker toegang tot informatie van en over
jongeren.

Kanttekeningen
Het instellen van een Jongerenraad vraagt van de Raad en College de intentie
en bereidheid om dit nieuwe orgaan te raadplegen bij voorstellen die betrekking
hebben op jongeren.
Het instellen van de Jongerenraad zorgt voor een extra post op de
gemeentelijke begroting.
De ondersteuning en begeleiding van de Jongerenraad vergt extra tijd van de
beleidsmedewerker Team Samenleving.
Draagvlak
Naar aanleiding van de werving & selectie activiteiten van de projectgroep zijn er
geïnteresseerde jongeren gevonden uit dorpen van de gemeente Renkum. De
projectgroep is tot de conclusie gekomen dat deze jongeren wel verschillende
drijfveren en interesses hebben. M.a.w. er zijn jongeren die zich bezig willen houden
met advies en beleidstukken maar er zijn ook jongeren die aangegeven hebben dat ze
graag alleen uitvoerende taken willen doen. Deze laatste categorie zijn jongeren die
niet structureel willen deelnemen aan de vergaderingen, maar incidenteel opgeroepen
willen worden voor activiteiten, te denken valt aan bijvoorbeeld het organiseren van
een bijeenkomst/activiteit danwel het voeren van bijvoorbeeld interviews in de dorpen.
Het resultaat van de werving & selectie is dat er nu voldoende diversiteit in geografie,
achtergrond, interesses en leeftijd is.
Aanpak en uitvoering
De redenen dat het voorstel niet in de raad van september aan u is voorgelegd, maar
in november, zijn vertraging in het werving & selectie-traject, de vakantieperiode en de
koppeling met jeugdzorg.
In februari van 2014 is van start gegaan met de projectgroep Jongerenraad. Deze
projectgroep bestaat uit twee raadsleden (oppositie / coalitie), medewerker van de
griffie, beleidsmedewerker Team Samenleving, initiatiefnemer van de Jongerenraad en
4 belangstellende jongeren. Het doel van deze projectgroep was uitvoering geven aan
het amendement van januari 2014.
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De volgende documenten worden u met dit raadsvoorstel aangeboden:
Begroting Jongerenraad
Activiteiten overzicht 2014-2015
Verordening Jongerenraad
Huishoudelijk reglement
Lijst met geïnteresseerde jongeren
Plan van aanpak
De projectgroep heeft naar aanleiding van een brainstormsessie een
activiteitenkalender samengesteld. Deze activiteiten zijn uitgewerkt door de jongeren
zelf (zie bijlage).
De eerste twee maanden wordt gezien als een introductieperiode, waarbij de jongeren
uit de Jongerenraad de kans krijgen kennis te maken met “de gemeente Renkum”.
Communicatie
De Jongerenraad is zelf verantwoordelijk om meer ruchtbaarheid te geven aan haar
bestaan. Zij zal zelf op aangegeven tijden de pers benaderen.
De Jongerenraad zal structureel initiatieven nemen om te blijven communiceren en in
contact te blijven met haar doelgroep (zie bijlage activiteitenplan).
Daarnaast wordt de agenda van de maandelijkse vergaderingen bekend gemaakt op
de Gemeentepagina in Hoog & Laag.
Financiële consequenties
De projectgroep van de Jongerenraad heeft van de raad € 1500,= ontvangen om
uitvoering te geven aan het amendement. Het bedrag is besteed aan een logo en flyers
t.b.v. werving & selectie van jongeren en kosten voor bijeenkomsten met jongeren.
Structureel budget van de Jongerenraad is € 10.500,= per jaar. Samen met de
jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Jongerenraad, wordt de begroting
geëvalueerd en verantwoording van de uitgaven afgelegd aan Raad en College (zie
bijlage begroting).
Juridische consequenties
De Jongerenraad krijgt de status die te vergelijken is met de WMO-adviesraad en de
WWB-adviesraad (Artikel 84 van de Gemeentewet). De Jongerenraad voert discussies
over thema's met jongeren en over jongeren, organiseert bijeenkomsten en brengt
gevraagd of ongevraagd advies uit aan de gemeenteraad en het college.
WMO-aspecten
Vanuit de organisatie is de wens gekomen om de Jongerenraad te koppelen aan
Jeugdzorg. De Jongerenraad wordt daarmee gezien als cliëntparticipatie van deze
doelgroep. Het doel van deze koppeling is makkelijker toegang te krijgen tot advies en
ondersteuning, het beter benutten van sociale netwerken in de omgeving van het gezin
en bevorderen van samenwerken met vrijwilligers en familieleden en hun kracht weten
te benutten.
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Alternatieven
-

-

Niet overgaan tot het oprichten van een Jongerenraad en de bestaande
adviesraden uitbreiden met twee of meer zetels die door jongeren worden
bezet.
De ondersteuning van de Jongerenraad te laten plaatsvinden door de Griffie
Niets doen.

