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RAADSINFORMATIEBRIEF
Aan de Gemeenteraad van Heerhugowaard

Advies motie jongerengemeenteraad: ‘Permanente
jongerenvertegenwoordiging en App ‘Jongerenzaken’’
Cbb Raadsinformatiebrief Compensatieregeling sociaal domein vanwege coronacrisis
Heerhugowaard, 19 mei 2020
Onderwerp:

Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
: 'Permanente jongerenvertegenwoordiging en App 'Jongerenzaken''
Inleiding

Op 10 februari 2020 heeft de jongerengemeenteraad de motie: ‘Permanente
jongerenvertegenwoordiging en App ‘Jongerenzaken’, aangenomen. Vervolgens is deze motie tijdens
de raadsvergadering van 25 februari 2020 ingebracht waarbij het college om een advies is gevraagd.
Daarna kan de gemeenteraad definitief besluiten de motie (of delen ervan) over te nemen en daarmee
het college de opdracht te geven de motie (of delen ervan) tot uitvoering te brengen.
Het advies voor de motie: ‘Permanente jongerenvertegenwoordiging en App Jongerenzaken’ ligt nu
voor. Het beschrijft welke suggesties van de jongeren positief of negatief worden geadviseerd aan de
gemeenteraad en wat de redenen hiervoor zijn. De motie bestaat uit de volgende drie
punten/suggesties:
1. Onderzoek doen naar de mogelijkheid om een permanente jongerenvertegenwoordiging op te
zetten;
2. Onderzoek te doen naar een jongerenadviesorgaan binnen de gemeente, zodat jongeren de
raadsleden kunnen adviseren/ informeren;
3. Onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een app die jongeren de kans geeft om over
‘jongerenzaken’ advies te geven.
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Kernboodschap
In januari 2020 heeft de jongerengemeenteraad gediscussieerd over de vraag hoe jongeren meer
betrokken kunnen worden bij de gemeente/politiek. Dit naar aanleiding van het signaal dat jongeren
vinden dat ze hierbij te weinig betrokken worden. In de motie van de jongerengemeenteraad wordt
gesteld dat er te weinig jongeren in de gemeenteraad zitten, waardoor ze zich onvoldoende
vertegenwoordigd voelen. Jongeren gaven tijdens de jongerengemeenteraad aan dat er te weinig
naar hun mening gevraagd wordt en ze voelen zich daardoor niet serieus genomen.

1. Onderzoek doen naar de mogelijkheid om een permanente
jongerenvertegenwoordiging op te zetten
Het college stelt voor om deze suggestie uit de motie over te nemen.
Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een jongerengemeenteraad (werktitel). Een
jongerengemeenteraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeenteraad en het
college van B&W. Het geeft jongeren de kans om op een gestructureerde wijze een ‘formele’ stem te
geven aan ideeën en problemen van jongeren uit Heerhugowaard en met hun frisse ideeën invloed
uitoefenen. Het geeft jongeren de kans hun talenten, vaardigheden en competenties verder te
ontwikkelen en een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Daarnaast leren ze van dichtbij
hoe de politiek/gemeente werkt.
Verder onderzoek is nodig om de haalbaarheid van een permanente jongerengemeenteraad te
kunnen bepalen. Zo blijkt het in algemene zin lastig om georganiseerde inspraak van jongeren ‘van de
grond te krijgen’ en vergt het opzetten van een jongerengemeenteraad van zowel de jongeren als de
gemeentelijke organisatie veel inzet en organisatorisch vermogen. Daarnaast moet worden
onderzocht wat de financiële consequenties zijn en wat de gevolgen zijn voor de al bestaande niet
permanente jongerengemeenteraad. Ook kan in het onderzoek ingegaan worden op andere vormen
dan een jongerengemeenteraad i.c.m. het onderzoek naar een jongerenadviesorgaan, over hoe
jongeren actief te betrekken bij de gemeente/gemeentelijke politiek. Hierbij wordt ook gekeken naar de
ervaringen uit het verleden en ervaringen van andere gemeenten met jongerengemeenteraden en
andere vormen van participatie en worden de wensen van de jongeren zo goed mogelijk vertaald naar
een gewenste passende vorm.

2. Onderzoek te doen naar een jongerenadviesorgaan binnen de gemeente, zodat
jongeren de raadsleden kunnen adviseren/ informeren
Het college stelt voor om deze suggestie uit de motie over te nemen.
Er bestaan diverse vormen van adviesorganen en het college stelt voor om deze verschillende
vormen nader te onderzoeken. En daarbij te kijken welke opties bij de wensen van de jongeren
passen, en welke organisatorisch en financieel uitvoerbaar zijn. Er wordt voornamelijk gekeken naar
het doel waarvoor een adviesorgaan wordt opgericht (wie gaan ze adviseren, waarom, op welke wijze
en wanneer) en vervolgens wordt gekeken welke vorm hierbij het beste past. De positieve effecten
voor jongeren (en de organisatie) – zoals beschreven bij suggestie 1 – zijn ook bij het deelnemen aan
een adviesorgaan van toepassing. Alleen is een jongerenadviesorgaan minder formeel/politiek
ingestoken.

3. Onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een app die jongeren de kans geeft om
over ‘jongerenzaken’ advies te geven
Het college stelt voor om deze suggestie uit de motie breder te bezien.
De jongeren stellen in hun motie voor om via een app (wekelijks) stellingen aan jongeren voor te
leggen. Een nieuw communicatiemiddel, zoals een jongerenapp, heeft soms wel en soms niet het
gewenste effect. Jongeren kunnen soms ook op hun eigen sociale media kanalen bereikt worden.
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Het college wil, wanneer de gemeenteraad instemt, samen met de jongeren onderzoeken op wat voor
manier de jongeren beter online betrokken kunnen worden.

Consequenties & vervolg
Wanneer het advies van het college wordt overgenomen door de gemeenteraad en de motie
aangenomen, start er een werkgroep die gaat onderzoeken wat voor mogelijkheden er zijn voor het
opzetten van een jongerengemeenteraad en/of een jongerenadviesorgaan en/of een andere
passende vorm om jongeren beter bij de politiek/gemeente te betrekken. Deze werkgroep bestaat bij
voorkeur uit (een afvaardiging van) jongeren uit de jongerengemeenteraad, ambtenaren (waaronder
specifiek jonge ambtenaren) en raadsleden (waaronder specifiek jonge raadsleden). Een eerste groep
afgevaardigden zal de definitieve invulling van de werkgroep nader bepalen. Daarbij zullen de
volgende aandachtspunten worden meegenomen: het doel, de wensen van de jongeren, de wensen
van het college en haalbaarheid (capaciteit) van de organisatie en de financiële mogelijkheden. Hierin
zal samen worden opgetrokken met gemeente Langedijk/de jongeren uit Langedijk, zodat er kan
worden toegewerkt naar een gezamenlijke vorm.
In het najaar wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van de verdere uitwerking van deze
motie. Binnen de beperkingen als gevolg van de Corona-crisis wordt gezocht naar een passende
manier om het overleg met de jongeren vorm te geven.
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