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MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Naar aanleiding van agendapunt: Niet van toepassing

Onderwerp: Jeugdraad gemeente Druten

De raad van de gemeente Druten in vergadering bijeen op: donderdag 27 juni 2019
Gehoord de beraadslaging, overwegende dat;
-

Een afvaardiging van de gemeenteraad een zinvolle informatie bijeenkomst had samen
met de adviesraad Sociaal Domein Druten;
Er een discussie heeft plaatsgevonden over een jeugdraad (leeftijdscategorie 13 tot 18
jaar) in de gemeente Druten;
Er in de gemeente Druten geen jeugdraad is;
Een jeugdraad in diverse gemeenten succesvol is en een jeugdraad bruggen kan slaan
tussen de jeugd in de gemeente en de lokale politiek.
De jeugd d.m.v. een jeugdraad meer leert over democratie, participatie in de
samenleving, de lokale politiek binnen de gemeente Druten en de eigen rechten.
De gemeenteraad en het college door de plannen en activiteiten van de jeugdraad meer
kunnen leren over hoe de jeugd de eigen gemeente ziet en wat zij belangrijk vinden.

Vraagt de gemeenteraad om:
1. Samen met de middelbare scholen en andere relevante maatschappelijke organisaties
te verkennen of een jeugdraad in de gemeente Druten haalbaar is.
2. Bij draagvlak voor een jeugdraad te onderzoeken hoe dit vorm kan krijgen;
3. Hiervoor een plan (inclusief kosten) voor te leggen aan de gemeenteraad en hierbij te
kijken naar:
- Het doel;
- Het mandaat;
- Het budget;
- De activiteiten;
- De afspraken;
4. Om ad 1 en 2 te realiseren een werkgroep te formeren met twee raadsleden van de
gemeenteraad van Druten

en gaat over tot de orde van de dag.
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Namens de fracties van de Dorpslijsten:
Ramon Postulart
Raadslid Dorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid,

John Reijers
Fractievoorzitter Dorpslijst Afferden,

Gérard de Wildt
Fractievoorzitter Dorpslijst Horssen,

Ellen Thomassen
Fractievoorzitter Dorpslijst Deest

Aldus besloten in de openbare vergadering van: 27 juni 2019
de raadsgriffier Plv.,

de voorzitter,

H.W.G.M. Vreman

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

