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Onderwerp: Motie Jongerenraad

Aan de raad
Inleiding
Motie van de gemeenteraad tot het instellen van een jongerenraad en de kaders van de
jongerenraad in een verordening vast te stellen.
Beslispunten
1. Een commissie in te stellen als bedoeld in artikel 84, eerste lid van de Gemeentewet,
genaamd “Jongerenraad Gemert-Bakel”.
2. De verordening Jongerenraad Gemert-Bakel vast te stellen.
3. Beschikbaar stellen van een jaarlijkse budget van € 10.000,-.
4. Dit structurele bedrag ten laste van het saldo van de begroting te brengen
5. Hiertoe de 3e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.
Dit onderwerp komt aan de orde in:
De commissie financiën en bestuur van 25 januari 2022.
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
-Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
-Beoogd effect
Uitvoering geven aan de motie van 11 november 2021.
Duurzaamheid
N.v.t.
Argumenten
1.1 Instellen van een Jongerenraad.
Met het instellen van een Jongerenraad als bedoeld in artikel 84, eerste lid van de
Gemeentewet wordt gevolg gegeven aan de ingediende motie.
2.1 Vaststellen verordening Jongerenraad Gemert-Bakel
In de verordening staan de kaders van de Jongerenraad Gemert-Bakel. Door het
vaststellen van de verordening wordt uitvoering gegeven aan de motie.
3.1 Beschikbaar stellen van (extra) budget is een bevoegdheid van de raad.
Om de jongerenraad goed te laten functioneren is een budget nodig. Het budget is nodig
voor het begeleiden / opleiden van de (leden van de) Jongerenraad. Navraag bij een
(vergelijkbare) gemeente die een jongerenraad heeft ingesteld heeft geleerd dat een
jaarlijkse budget van ongeveer € 10.000,- afdoende zou moeten zijn voor het functioneren
van de Jongerenraad.
De motie kan niet worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget. Het is daarom nodig
om de raad financiële middelen te vragen ter uitvoering van de motie,

Kanttekeningen
In de motie wordt aangegeven om de leden van de jongerenraad te werven in de
leeftijdscategorie tussen de 12 en 21 jaar. In de verordening is deze leeftijdscategorie
aangehouden. Geadviseerd wordt om de leeftijdscategorie te beperken in de
leeftijdscategorie tussen 14 en 20 jaar. Enerzijds omdat de belevingswereld tussen de
jongeren in de leeftijdscategorie 12 en 21 jaar waarschijnlijk te groot is en anderzijds omdat
jongeren in de leeftijdscategorie 14 tot 20 over een aantal jaar mogen stemmen zodat het
politiek actief worden waarschijnlijk eerder in de belevingswereld past.
Vervallen “oude” regelgeving
N.v.t.
Financiën
De structurele kosten van € 10.000,- per jaar voor de Jongerenraad kunnen niet binnen de
begroting 2022 worden uitgevoerd.
Daarom wordt voorgesteld de structurele uitgaven ten laste van het meerjarig
begrotingssaldo 2022-2025 te brengen. Hiervoor is de 3e begrotingswijziging 2022
bijgevoegd.

Uitvoering
De uitvoering van de motie (werven leden, begeleiden en/of opleiden, etc.) zal geschieden
door of namens team SD.
Bijlagen
1. 20211111 Motie Jongerenraad
2. Raadsbesluit (3e begrotingswijziging 2022).
3. Verordening Jongerenraad Gemert-Bakel
Ter inzage gelegde stukken
N.v.t.
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