MEMO
Aan

:

Gemeenteraad van Langedijk

Van

:

College van burgemeester en wethouders

Datum

:

20 juni 2019

Onderwerp

:

Toelichting motie 25 september 2018

Geachte raadsleden,
Met deze memo geven wij u een toelichting op de punten zoals deze zijn verwoord in de motie van 25
september 2018.
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Uiterlijk januari 2019 te komen met een voorstel hoe de gemeente Langedijk komt tot de
invulling van een jongerenraad bestaande uit jongeren tussen 12 en 18 jaar, bestaande uit een
oneven aantal en 2 coaches.
Helaas is het ons niet gelukt om het voorstel op gevraagde periode van januari 2019 klaar te
hebben. Waarvoor onze welgemeende excuses.
Jongerenraad
De gemeente Langedijk kent, in samenwerking met Heerhugowaard, al twee jaar een
jongerenraad. Deze raad bestaat uit een oneven aantal jongeren van het voortgezet onderwijs
uit beide gemeenten. De raad wordt begeleidt door twee (vrijwillige) coaches.
Hieraan voorafgaande heeft de gemeente Langedijk destijds ((2012/2014) in het kader van
raadscommunicatieprogramma samen met het Jan Arentsz het initiatief genomen jongeren
meer te interesseren voor- en te betrekken bij, lokale politiek. Met ondersteuning van
ProDemos1 en via lessen maatschappijleer, zijn deze activiteiten over drie achtereenvolgende
jaren uitgevoerd. Binnen die activiteiten stond onder andere een bezoek aan de tweede kamer
op het programma waarbij de vrijwilligers van ProDemos uitleg gaven over de rechtstaat en
lieten zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen in bijv. je eigen gemeente.
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1

Kinderraad
Ook willen wij aansluiten bij de kinderraden die op de basisscholen in Langedijk actief zijn. De
kinderraden hebben als doel om kinderen spelenderwijze democratisch burgerschap aan te
leren.
Wij willen o.a. het interactieve spel ‘Democracity’ gaan spelen. Kinderen uit de groepen 7 en 8
leren o.a. door middel van het fictief bouwen van een stad, wat democratische besluitvorming
is. Ook staat een bezoek aan het gemeentehuis op het programma. Het spel is educatief en
interactief.
Om een intentieverklaring te ondertekenen waarin staat dat de gemeenteraad eventueel
subsidie kan verstrekken aan de jongerengemeenteraad om hun plannen na goedkeuring door
de gemeenteraad uit te voeren.

ProDemos staat voor: 'Huis voor democratie en rechtsstaat' en geeft informatie op het gebied van burgerschap, rechtsstaat en
democratie. De organisatie is gevestigd tegenover het Binnenhof in Den Haag.

Wij kiezen ervoor om aan te sluiten bij de werkwijze van de gemeente Heerhugowaard. Deze
werkwijze houdt in dat de aangenomen motie(s) in de jongerenraad, bij de volgende
raadsvergadering worden geagendeerd als ingekomen stuk. De gemeenteraad stelt
vervolgens de stukken in handen van het college en verzoekt om per motie een advies te
geven hoe hier inhoudelijk en procesmatig mee om te gaan. Het college maakt vervolgens een
raadsvoorstel/memo, waarin per motie wordt ingegaan op de voorgestelde afhandeling. Het
voorstel gaat voor behandeling en beoordeling naar het forum. Dit betekent dus dat er niet op
voorhand subsidie beschikbaar wordt gesteld, maar dat is gekozen voor het ‘reguliere’
politiek/bestuurlijke proces. Dit proces gaan we vastleggen in een convenant met de scholen.
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Te onderzoeken op welke mogelijke wijze het college de jongerenraad enige vorm van
erkenning kan doen toekomen.
Zie vorige punt, daarnaast zijn we voornemens om de jongeren te voorzien van een bewijs van
deelname of een certificaat.

04

Te onderzoeken welke beleidsplannen de jongerenraad kan evalueren en uitwerken.
Jongeren zijn een doelgroep die voor gemeenten in het algemeen lastig te bereiken zijn bij
beleidsvormingstrajecten. Dit is de reden waarom wij graag de jongerenraad willen betrekken
bij het opstellen van beleid. In de maanden dat de jongerenraad actief is gaan wij ze input
vragen op voor hun interessante beleidsplannen om deze daarmee te verrijken.
Voor het plan is er contact geweest met sleutelfiguren uit het basisonderwijs (kinderraden) én
VO Jan Arentsz voor informatie over de Jongerenraad.
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Te onderzoeken hoe jongeren in de toekomst nauw samen kunnen werken met de gemeente.
Zie vorige punten, daarnaast willen wij de samenwerking met jongeren versterken door beter
aan te sluiten bij de leefwereld van de jongeren en in het bijzonder het gebruik van sociale
media.
Er bestaan reeds verschillende digitale jongerenplatforms (o.a. met ondersteuning van de
regio gemeenten). Tjekkin, is een mooi voorbeeld. Op Tjekkin werken professionals, jongeren,
ouders en cliëntenraadsleden samen met ambtenaren om de jeugdhulp nóg beter te maken.
De mogelijkheden van dit platform zijn nog niet uitgekristalliseerd. Deze digitale ontwikkelingen
goed te blijven volgen, ondersteunen en te versterken.
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In de uitvoering van deze punten actief jongeren te betrekken.
Zie de vorige punten.
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