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Initiatiefvoorstel
Jongerengemeenteraad
Wijchen, 1 juni 2017
Geachte leden van de raad,
Beslispunten
1.
In het schooljaar 2017 – 2018 voor 21 maart 2018 een
jongerengemeenteraad Wijchen organiseren.
2.
Uit het budget raadsactiviteiten € 6.500,- beschikbaar stellen
voor de uitvoering van een jongerengemeenteraad.
Inleiding
De Kindergemeenteraad (doelgroep leerlingen uit de groepen 7 van
het basisonderwijs) heeft laten zien dat kinderen enthousiast kunnen
raken over de lokale politiek.
Wij verwachten dat ook jongeren uit het voortgezet onderwijs
interesse in en enthousiasme voor de lokale politiek zullen krijgen als
zij een concreet programma aangeboden krijgen.
Op 21 maart 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit
is een goede aanleiding om jongeren uit het voortgezet onderwijs dit
concrete programma over lokale politiek aan te bieden. Natuurlijk
doen wij dit aanbod in overleg met het voortgezet onderwijs. Op 24
mei heeft er een overleg plaatsgevonden met twee docenten en een
groep leerlingen van het Maaswaal College. Er was groot
enthousiasme voor het idee. De aanwezige docenten en leerlingen
vonden dat een jongerengemeenteraad past in het lesaanbod op het
Maaswaal College.
De Jongerengemeenteraad laat jongeren zien hoe beleid tot stand
komt gebaseerd op het principe ‘leren door ervaren’. Wij willen
hiervoor hetzelfde format gebruiken als bij de Kindergemeenteraad
(zie verder onder kopje Uitvoering).
Na afloop van de Jongerengemeenteraad willen wij het project
evalueren met alle betrokkenen. Op basis van de evaluatie willen wij
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bezien of de Jongerengemeenteraad, net als de Kindergemeenteraad,
een structureel project kan worden.
Beoogd effect
We willen leerlingen, met name in leerjaar 3 van het VMBO, leerjaar
4 van HAVO en leerjaar 4 en 5 van VWO, interesseren voor de lokale
politiek.
Argumenten
1.1 De kiezer van morgen zet via dit project de eerste stappen in
het gemeentehuis en de gemeentepolitiek.
1.2 De verwachting is dat door de vorm van “ervarend leren”, de
informatie over de democratie (in het bijzonder de
gemeentelijke politiek) meer gaat leven en beter beklijft.
Kanttekeningen
1.1 Of er inderdaad meer jongeren gaan stemmen, omdat ze
meegedaan hebben aan het project is moeilijk te meten.
1.2 In het schooljaar 2017-2018 vindt er ook weer een
Kindergemeenteraad plaats. Dit kan een extra belasting voor de
raads- en commissieleden, die coach willen zijn, met zich
meebrengen.
Financiën
Uit dit bedrag wordt gefinancierd:

€ 2.500 voor een project dat de jongerengemeenteraad kiest

Promotie-activiteiten.

Faciliteiten en catering.
Uitvoering
Als uw raad instemt met dit voorstel dan gaan wij verder met het overleg
met het voortgezet onderwijs. Ook zullen wij verbinding leggen met de
ambtelijke organisatie om ervoor te zorgen dat de leerlingen ambtelijke
ondersteuning krijgen bij de uitwerking van het onderwerp.
Het spreekt voor zich dat wij, net als bij de Kindergemeenteraad,
verwachten dat ook raads- en commissieleden enthousiast zijn over dit
project, en zich zullen aanbieden als coach van een “fractie” uit de
jongerengemeenteraad.
De griffie ondersteunt bij de uitwerking van dit raadsbesluit.
Na het overleg met een vertegenwoordiging van het Maaswaal College ziet
de planning er als volgt uit:

Voor het zomerreces is er een kleine werkgroep gevormd met
leerlingen en docenten van het Maaswaal College, griffie en één of
twee raadsleden die de promotie van het project gaan opzetten,
zodat in de eerste helft van oktober gestart kan worden met
promotie-activiteiten;

Na de herfstvakantie kunnen leerlingen zich aanmelden;

Na de eerste toetsweek in november komen de aangemelde
leerlingen bij elkaar om fracties te vormen. Eén van de uitkomsten
van het overleg van 24 mei was dat iedere fractie bij voorkeur
bestaat uit leerlingen uit de verschillende onderwijstypen van het
Maaswaal College.

Tot 15 december kunnen fracties uit de jongerengemeenteraad
raadsvoorstellen aanleveren.
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Tussen 15 december en 20 januari 2018 worden de raadsvoorstellen
voorzien van een ambtelijk advies.

Tussen 22 januari en 21 maart vinden de bijeenkomsten van de
jongerengemeenteraad plaats volgens de cyclus van de raad:
informatiebijeenkomst/gesprekstafel; commissievergadering;
raadsvergadering.
Na de besluitvorming in de jongerengemeenteraad wordt het
raadsvoorstel dat via meerderheid is gekozen uitgevoerd.
Burgerparticipatie
Het project zelf is een vorm van burgerparticipatie.
Bijlagen
Gerelateerde stukken
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Jongerengemeenteraad
Raadsbesluit
Wijchen, 1 juni 2017
De raad van de gemeente Wijchen;
Gelet op:
gelezen het voorstel van de fractie van VVD
van (datum): 1 juni 2017
besluit:
1.
2.

In het schooljaar 2017 – 2018 voor 21 maart 2018 een
jongerengemeenteraad Wijchen organiseren.
Uit het budget raadsactiviteiten € 6.500,- beschikbaar stellen
voor de uitvoering van een jongerengemeenteraad.

Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van
8 juni 2017
De voorzitter,

De griffier,
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