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versterken betrokkenheid jongeren bij de politiek
het financieel ondersteunen van jeugddebatten
—

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,
Constaterende dat:
-

-

-

-

-

€I vergroten van de betrokkenheid van de jeugd bij de politiek bijdraagt aan een
sterkere democratie;
er in de vorige Statenperiode verschillende activiteiten ontwikkeld zijn ten behoeve van
jeugd participatie in onze provincie;
een aantal van deze activiteiten erg succesvol was en bijdroeg aan het informeren en
raadplegen van jongeren;
het onderwijsveld graag ziet dat de provincie Noord-Holland de jeugddebatten weer
financieel gaat ondersteunen en helpen organiseren;
de provincie Noord-Holland op dit moment de enige provincie is die de debatcompetitie
‘Op weg naar het Lagerhuis’ niet financieel en organisatorisch ondersteunt.

Overwegende dat:
-

-

-

Provinciale Staten streeft naar een goede, brede participatie van onze inwoners in het
algemeen, en van onze jongeren in het bijzonder;
Het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ streeft naar bestuurlijke vernieuwing en
vergroting van de burgerparticipatie in de breedste zin van het woord;
De provincie ook de afgelopen periode energie en geld stak in activiteiten om jongeren
bij de politiek te betrekken, en dat deze inzet ook buiten het Provinciehuis kan worden
uitgebreid.

Verzoeken het college van GS op te roepen:
-

-

-

SP

steun uit te spreken voor de verbetering van de participatie van de jeugd in onze
provincie in het algemeen, en in de politiek in het bijzonder;
op korte termijn het initiatief te nemen tot het instellen van een werkgroep
Jeugdparticipatie en deze werkgroep opdracht te geven om met voorstellen te komen
die bijdragen aan het versterken van de betrokkenheid van de Noord-Hollandse jeugd
bij het politieke en bestuurlijke proces;
bij de provinciale begroting voor het jaar 2020 een substantieel bedrag vrij te spelen ten
behoeve van het financieel ondersteunen van activiteiten georganiseerd door de
werkgroep.

