Bijlage 1

Jongerenraad

Bij: raadsvoorstel Jongerenactiviteiten
Doelstelling
De leden van de jongerenraad en de jeugdburgemeester leggen de verbinding tussen de oudere
basisschooljeugd (groepen 7 en 8), de tieners t/m 17 jaar en de gemeente. Bij “gemeente” denken we
in de eerste plaats aan het college (en in het verlengde daarvan aan de gemeenteraad), maar de
jongerenraad kan ook meedenken en meewerken met aan activiteiten voor en door jongeren. Als
kinderen en jongeren vragen of ideeën hebben over de gemeente, dan moeten ze die bij een
vertegenwoordiger van hun eigen leeftijd kwijt kunnen.
Indien nodig, kan de jeugdburgemeester of een ander lid van de jongerenraad de wensen en behoeftes
van de jeugd op tafel leggen in de gemeenteraad.
De jongerenraad verlicht het werk van de jeugdburgemeester. Hij levert directe opbrengsten
(adviezen) op voor de deelnemers en voor de gemeente. Daarnaast leren de deelnemers over
democratie, burgerschap en het ontplooien van initiatieven.
Voor wie?
De jongerenraad richt zich op kinderen en jongeren van 10 t/m 17 jaar die in Rozendaal wonen..
Gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke diversiteit in deelnemers, naar geslacht, leeftijd,
woonwijk en schooltype.
Taken
Jongerenraad
De jongerenraad denkt mee over het dorp en de inwoners. Hij adviseert de gemeente in brede zin over
onderwerpen die jongeren aangaan. Daarnaast kan de jongerenraad meedenken over en meewerken
aan het organiseren van activiteiten voor en door jongeren.
Jeugdburgemeester
De jeugdburgemeester is de voorzitter van de jongerenraad. Daarnaast kan hij of zij de burgemeester
terzijde staan als hij naar (in dit kader relevante) evenementen gaat. Bijvoorbeeld de viering van
Koningsdag. Hij of zij praat met de burgemeester en andere mensen in de gemeente over
onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen/jongeren.
Voeding jongerenraad
De vergaderingen van de jongerenraad zijn openbaar en bieden de mogelijkheid tot inspreken en
anderszins reageren van de bezoekers. In tegenstelling tot de “echte” gemeenteraad maar evenals
bijvoorbeeld bij de Adviesraad Sociaal Domein, mag de publieke tribune meepraten!
De jongerenraad krijgt ook informatie via de jeugdburgemeester. Uiteraard kunnen en zullen de leden
de jeugdburgemeester vergezellen. Ook via de Jongeren WhatsAppgroep kan informatie worden
gegenereerd.
Werkwijze
De jongerenraad bestaat net zoals de echte gemeenteraad uit negen leden. De jongeren zijn in principe
twee jaar lid van de jongerenraad. Zij worden gekozen na een werving via een publicatie In de Roos
en de Whatsappgroep voor jongeren. Ook zal via de scholen contact worden gezocht met de jongeren.
De jongerenraad vergadert twee keer per jaar in het gemeentehuis, een keer voor en een keer na de
zomervakantie. De vergaderingen zijn openbaar.

