
	  

Inbreng	  Joop	  Huson	  over	  Jongerenadviesraad	  
Vergadering	  gemeenteraad	  24	  november	  2015	  
	  
Voorzitter,	  	  
	  
Deze	  maand	  precies	  twee	  jaar	  geleden	  heeft	  D66	  haar	  verkiezingsprogramma	  
gepubliceerd.	  Punt	  13	  daarin	  luidt:	  De	  gemeente	  stelt	  een	  Jongerenadviesraad	  in.	  We	  
spreken	  niet	  òver	  jongeren	  maar	  mèt	  jongeren.	  Het	  punt	  kwam	  een	  half	  jaar	  later	  ook	  in	  
het	  Collegeprogramma.	  We	  zijn	  dan	  ook	  blij	  dat	  dan	  nu	  eindelijk	  het	  voorstel	  er	  ligt	  om	  
er	  daadwerkelijk	  mee	  te	  beginnen.	  We	  moeten	  er	  nu	  snel	  mee	  verder!	  	  
	  
Vandaag	  bespreken	  we	  opiniërend	  het	  Raadsvoorstel	  waarin	  ons	  een	  besluit	  wordt	  
gevraagd	  over	  de	  opzet	  van	  de	  Jongerenadviesraad.	  Onze	  fractie	  vindt	  het	  voorstel	  voor	  
die	  opzet	  allereerst	  nogal	  onoverzichtelijk:	  het	  staat	  ergens	  verstopt	  in	  bijlage	  6	  in	  de	  
paragrafen	  6	  en	  7.	  En	  wat	  er	  dan	  staat	  is	  op	  enkele	  onderdelen	  vaag	  en	  te	  ruim	  –	  de	  
opzet	  kan	  nog	  alle	  kanten	  op.	  	  
	  
Wij	  begrijpen	  best	  dat	  in	  de	  opzet	  ruimte	  nodig	  is	  om	  in	  de	  praktijk	  verder	  vorm	  te	  
geven	  aan	  de	  Jongerenraad.	  Dat	  kan	  en	  mag	  natuurlijk	  best	  zoals	  voorgesteld,	  met	  een	  
initiatiefgroep	  van	  belangstellenden	  en	  coaching	  door	  de	  Stichting	  Jeugdwerk	  en	  de	  
beleidsambtenaar	  Jeugd.	  Maar	  de	  belangrijkste	  onderdelen	  moeten	  in	  de	  opzet	  dan	  wel	  
vaststaan	  nu	  het	  College	  de	  gemeenteraad	  vraagt	  om	  een	  besluit	  daarover.	  	  
	  
Een	  aantal	  van	  die	  onderdelen	  van	  het	  kader	  zijn	  voldoende	  uitgewerkt	  om	  op	  voort	  te	  
bouwen	  en	  die	  hebben	  dan	  ook	  onze	  instemming.	  Dat	  gaat	  onder	  meer	  om	  de	  
doelstelling	  –	  gevraagd	  en	  ongevraagd	  advies	  geven	  en	  de	  mogelijke	  samenwerking	  
daarbij	  met	  de	  Adviesraad	  Zuidplas.	  Ook	  de	  werkwijze	  die	  wordt	  “aanbevolen”	  om	  te	  
komen	  tot	  een	  intern	  reglement,	  is	  wat	  ons	  betreft	  OK.	  	  
	  
Maar	  we	  hebben	  moeite	  met	  het	  voorstel	  als	  het	  gaat	  over	  de	  werving	  en	  de	  benoeming	  
van	  de	  deelnemers	  en	  de	  beëindiging	  van	  het	  lidmaatschap.	  Dit	  is	  voor	  ons	  een	  
belangrijk	  onderdeel	  van	  het	  kader	  en	  hier	  is	  teveel	  overgelaten	  aan	  de	  verdere	  
uitwerking	  later.	  In	  het	  voorstel	  staat:	  “Allereerst	  zullen	  verkiezingen	  moeten	  worden	  
voorbereid	  en	  uitgevoerd”.	  Maar	  willen	  we	  echt	  naar	  verkiezingen	  toe	  of	  niet?	  Zo	  ja,	  dan	  
zijn	  er	  allerlei	  onbeantwoorde	  relevante	  vragen,	  zoals:	  wie	  of	  welke	  organisaties	  mogen	  
dan	  kandidaten	  stellen?	  Zijn	  er	  handtekeningen	  nodig	  om	  een	  kandidaat	  te	  
ondersteunen?	  Hoe	  vaak	  gaan	  we	  verkiezingen	  houden	  dan?	  Enzovoorts.	  	  
	  
Het	  is	  ook	  denkbaar	  dat	  je	  de	  toegang	  tot	  de	  raad	  anders	  regelt,	  bijv.	  via	  een	  aspirant-‐
lidmaatschap	  zoals	  Capelle	  kennelijk	  doet.	  Dat	  willen	  we	  hier	  niet	  omdat	  het	  niet	  
laagdrempelig	  genoeg	  zou	  zijn.	  Werkt	  dat	  in	  Capelle	  in	  de	  praktijk	  ook	  inderdaad	  
drempelverhogend?	  	  



Je	  kan	  ook	  gewoon	  benoemen	  wie	  zich	  na	  een	  wervingscampagne	  aanmeldt	  –	  als	  je	  13	  
liefhebbers	  vindt	  moet	  je	  misschien	  al	  blij	  zijn.	  Maar	  hoe	  verzeker	  je	  dan	  het	  belang	  van	  
“verscheidenheid	  in	  achtergrond”	  van	  de	  leden?	  Door	  de	  deelnemers	  te	  laten	  benoemen	  
door	  het	  College?	  Het	  College	  gaat	  dan	  dus	  selecteren?	  En	  wat	  doe	  je	  als	  zich	  minder	  of	  
méér	  kandidaten	  per	  dorp	  aanmelden	  dan	  er	  zetels	  zijn?	  Laten	  we	  dan	  gelijk	  het	  
uitgangspunt	  los	  van	  de	  bepaalde	  verdeling	  per	  dorp	  zoals	  in	  de	  beantwoording	  van	  
onze	  technische	  vragen	  wordt	  gesuggereerd?	  Nee	  toch?	  	  
	  
Ten	  slotte	  moet	  naar	  onze	  mening	  in	  het	  Raadvoorstel	  ook	  het	  einde	  van	  het	  
lidmaatschap,	  de	  zittingstermijn	  dus,	  expliciet	  worden	  geregeld,	  evenals	  de	  
maximumleeftijd	  van	  de	  leden.	  Er	  zijn	  suggesties	  gedaan	  vanuit	  de	  	  Jongerenconferentie	  
maar	  het	  raadsvoorstel	  bevat	  ook	  hierover	  geen	  duidelijke	  keuzen.	  
	  
De	  fractie	  van	  D66	  wacht	  graag	  de	  antwoorden	  van	  het	  College	  op	  onze	  vragen	  af	  want	  
wat	  er	  nu	  ligt	  vinden	  we	  onvoldoende.	  Ons	  idee	  is	  dat	  het	  raadsvoorstel	  	  op	  de	  
gekritiseerde	  onderdelen	  wordt	  aangepast	  zodat	  we	  er	  in	  de	  volgende	  Raadsvergadering	  
mee	  in	  kunnen	  stemmen.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


