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Portefeuillehouder: A. Logemann

Voorstel tot: Jongerenactiviteiten

Datum behandeling in B&W: 7 maart 2017
Aan de Raad
Voorstel
Kennisnemen van de stand van zaken van de jongerenactiviteiten en instemmen met het vervolg
Inleiding

Inleiding
Op 18 mei 2016 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij 22 Rozendaalse jongeren aanwezig
waren. Dit is een uitwerking van het beleidsplan 2014-2018 van het college dat is gebaseerd op het
coalitieakkoord van Rosendael ’74 en het PAK. Daarin stond opgenomen, bij “Sport en spel”, dat
onderzocht zou worden of behoefte bestaat aan faciliteiten voor tieners en zo ja, aan welke.
De gemeenteraadsfractie van de BGR heeft dit initiatief op meerdere momenten gesteund, waardoor
er raadsbreed draagvlak voor is.
Na 18 mei zijn de plannen verder uitgewerkt en op 13 september 2016 door enkele jongeren
gepresenteerd in de raadscommissie blok Sociaal Domein.
Na deze presentatie zijn de ideeën in november met een groep jongeren verder uitgewerkt.
Bij deze bijeenkomst, onder leiding van Radar jongerenwerk, waren ook de portefeuillehouder en de
betrokken ambtenaren aanwezig. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in plannen van aanpak en
tevens meegenomen in dit raadsvoorstel.
In dit raadsvoorstel worden, conform toezegging aan uw raad, de voorstellen verder geconcretiseerd.
Zij zijn, voorafgaand aan uw vergadering, nog met de jongeren besproken. Onze portefeuillehouder
zal de uitkomsten hiervan tijdens de raadsvergadering toelichten. Wij houden bij de uitwerking van
de ideeën van de jongeren de volgorde aan van de presentatie d.d. 13 september 2016. De presentatie
in de raadscommissie d.d. 13 september 2016 en het verslag van deze bespreking zijn op de
gebruikelijke wijze voor u ter inzage gelegd (*Documenten 3 en 4).
Ideeën jongeren
1. Jongerenraad met jeugdburgemeester als voorzitter
In overleg met de jongeren is het idee “Kinderburgemeester” uitgebreid naar “Jongerenraad”. De
Jongerenraad bestaande uit negen Rozendaalse jongeren bespreekt twee keer per jaar (Rozendaalse)
onderwerpen die hen raken. Daarmee is de jongerenraad een platform namens de jongeren dat tevens
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kan dienen als adviesorgaan richting gemeente. De kinderburgemeester (hierna te noemen
jeugdburgemeester) fungeert als voorzitter van deze jongerenraad. Daarnaast kan de
jeugdburgemeester de “echte” burgemeester terzijde staan als hij (lokale) evenementen bezoekt die in
dit kader relevant zijn.
* In bijlage 1 vindt u een korte samenvatting van het idee, ontleend aan het Plan van Aanpak dat voor
u ter inzage is gelegd (* Document 1).
Vervolg
Het initiatief “jeugdburgemeester/jongerenraad” wordt verder uitgewerkt en zo nodig met een
voorstel voor financiering aan uw raad voorgelegd. Het is de opzet dat de eerste vergadering van de
jongerenraad in de tweede helft van dit jaar plaatsvindt.
2. Rozendaalse jongeren app (Whatsappgroep)
Er is al een Whatsappgroep, met de jongerenwerker van Radar als beheerder.
Een Whatsappgroep is een middel om Rozendaalse jongeren met elkaar te laten communiceren. Deze
groep kan ook worden ingezet ten behoeve van andere initiatieven, zoals de jongerenraad en het
jongerenfeest. Daarnaast zijn er andere manieren om met en voor jongeren te communiceren,
bijvoorbeeld een aparte pagina in “In de Roos” of op de website.
Vervolg
De jongeren werken de Whatsappgroep en andere manieren om te communiceren verder uit.
3. Speelveld(je)
De wens van de Rozendaalse jongeren voor een sportveldje hebben wij nader onderzocht. Daarbij zijn
verschillende potentiële locaties vergeleken. Twee locaties, te weten op het dak van de gymzaal bij de
nieuwe school en achter de Torckschool (de voormalige jeu-de-boulesbaan), zijn daarbij vergeleken
(* zie bijlage 2). Op basis van deze vergelijking gaat onze voorkeur uit naar een speelveldje op het dak
van de gymzaal bij de nieuwe school. Dit sluit aan bij de wens van de school.
Document 2 bevat een Plan van Aanpak dat voor u ter inzage is gelegd.
Vervolg
In nauwe samenspraak met de Scholengroep Veluwezoom werken wij een voorstel uit voor een
speelveldje op het dak van de gymzaal. Als dit een investering van de gemeente vraagt, zullen wij
een voorstel voor financiering aan uw raad voorleggen.
4. Activiteitencentrum
Een van de wensen van de jongeren was een activiteitencentrum. In een van de vervolggesprekken
kwamen zij met het idee om een oude zeecontainer aan te schaffen en deze als activiteitencentrum in
te richten.
Dit is in onze ogen weliswaar een creatief voorstel, maar de nadelen van zo’n container wegen wat
ons betreft zwaarder dan de voordelen. Behalve het vinden van een geschikte locatie, die we zo niet
voorhanden hebben, vergt een activiteitencentrum een beheerder (voor een langere periode).
Dit maakt dit voorstel onevenredig duur.
Vervolg
Het initiatief “activiteitencentrum” wordt niet verder uitgewerkt.
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5. Feestje per leeftijdscategorie
De jongeren zijn voorstander van een feestje zonder ouders.
Er heeft overleg plaatsgevonden tussen onze portefeuillehouder en de organisatie van het feest
rondom de Giro, in 2016. Het blijkt praktisch niet mogelijk om een parallelle activiteit voor jongeren
op te zetten, in een tent in de boomgaard bij het Kasteel. De eigenaar, Het Geldersch Landschap,
voorziet problemen onder meer met het geluid.
Vervolg
Een combinatie van een jongerenfeest met een opvolger van het Girofeest voor volwassenen op het
terrein van het Kasteel is niet mogelijk. Het initiatief van een feestje voor jongeren wordt niet verder
door de gemeente uitgewerkt. Eventuele initiatieven van de jongeren zullen door de gemeente op adhoc basis worden beoordeeld (o.a. vergunningen).
Argumenten
Zie de bijlagen 1 en 2.
Financiële gevolgen
De voorstellen hebben nu nog geen financiële gevolgen.
Dekkingsplan
N.v.t.
Burgemeester en wethouders van Rozendaal,
de secretaris
W.G. Pieterse-Pook

de burgemeester
drs. J.H. Klein Molekamp
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