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Voorstel:
1. Kennis te nemen van de evaluatie van JONG!Dalfsen over het jaar 2018.
2. In te stemmen met de aanpak van JONG!Dalfsen.
3. In te stemmen met het voorstel om een structureel bedrag van € 5.000,- per jaar mee te nemen in
de integrale afweging van de perspectiefnota 2020-2023.

Inleiding:
In 2016 is JONG!Dalfsen opgericht als antwoord op de vraag van de gemeenteraad hoe de gemeente
met jongeren (12-25 jaar) in gesprek kan raken en deze doelgroep kan betrekken bij gemeentelijke
onderwerpen die hen aangaan of betrekking hebben op de leefomgeving. JONG!Dalfsen is opgericht
als losstaand platform van de gemeente, wat als brug fungeert tussen de jongeren en de
gemeente(raad). In dit raadsvoorstel wordt u gevraagd kennis te nemen van de evaluatie van
JONG!Dalfsen. Daarnaast wordt u gevraagd in te stemmen met de aanpak voor de komende jaren en
de financiële gevolgen van € 5.000,- per jaar structureel mee te nemen bij de integrale afweging van
de perspectiefnota 2020/2023. De evaluatie en aanpak voor de komende jaren is toegevoegd als
bijlage.
Argumenten:
1.1 Aandachtspunten uit de evaluatie zijn gebruikt voor het optimaliseren van de aanpak voor de
komende jaren.
In 2018 zijn stappen gezet om het platform en participatievorm JONG!Dalfsen als brug tussen de
jongeren en de gemeente neer te zetten. Zo zijn er diverse activiteiten uitgevoerd. In dit dynamische
proces moet JONG!Dalfsen blijven leren en experimenteren. Er is uit de evaluatie een aantal
leerpunten naar voren gekomen, zoals dat er een blijvende terugkoppeling naar de doelgroep mist,
intern medewerkers onvoldoende op de hoogte zijn van het bestaan en het nut van JONG!Dalfsen, de
huidige manier van het bereiken van jongeren verbeterd kan worden en dat op dit moment nog geen
tweerichtingsverkeer is, maar vooral ‘van binnen naar buiten’ wordt gedacht en gewerkt. Deze punten
zijn input geweest voor de aanpak.
2.1 JONG!Dalfsen haakt de komende jaren aan bij grote en kleine participatietrajecten en kan zorgen
voor belangrijke input.
Met de missie en visie, de uitvoering van de visie op dienstverlening, de transformatie van het sociaal
domein, de omgevingsvisie, maar ook met raadscommunicatie waarbij JONG!Dalfsen gaat aansluiten
in het vizier, komen er belangrijke, strategische beleidsstukken en –kaders aan. Hierbij speelt bij het
opstellen, maar ook in de uitvoering van beleid participatie een belangrijke rol. JONG!Dalfsen speelt
hierop in door een rol en positie in verschillende participatietrajecten die de komende tijd op ons
afkomen in te nemen en kan daarmee zorgen voor belangrijke input. JONG!Dalfsen wordt daarmee
een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van de bovengenoemde trajecten. De aanpak wordt
besproken in de bijlage.
Om kinderen en jongeren meer te betrekken bij de lokale democratie en politiek heeft de
gemeenteraad tijdens de vergadering van 28 januari 2019 een motie aangenomen. Hierin stond een
verzoek om samen met de scholen en/of Saam Welzijn te verkennen of er voldoende belangstelling
bestaat voor het installeren van een “kinderburgemeester”. Dit past uitstekend bij het al bestaande
kader van JONG!Dalfsen om kinderen/jongeren meer te betrekken bij de lokale politiek. Van hieruit
zullen wij daar dan ook onderzoek naar gaan doen en een voorstel doen aan de gemeenteraad.
2.2 Het bereik van het platform JONG!Dalfsen wordt vergroot.
De diverse participatietrajecten zijn een uitgelezen kans om het platform JONG!Dalfsen te laten
groeien en meer bereik te krijgen. Er wordt meer contact gezocht met jongeren over specifieke
beleidsonderwerpen. Daarnaast wordt op deze manier ook intern bij medewerkers bekender. Door te
laten zien wat de inzet van JONG!Dalfsen op kan leveren, groeit het draagvlak voor het platform,
zowel intern als extern. Ook wordt er met de aangenomen motie nu ingezet op een verbrede
doelgroep en inzet van JONG!Dalfsen.
2.3 De samenwerking met SAAM Welzijn wordt versterkt.
In de uitvoering van JONG!Dalfsen is gebleken dat zowel JONG!Dalfsen als de jongerenwerkers van
SAAM Welzijn bij veel activiteiten kunnen samenwerken. Beide partijen hebben baat bij de input van
jongeren. Het doel is om in 2019 de samenwerking met SAAM Welzijn te versterken en verstevigen
door de handen (deels) nog meer ineen te slaan bij activiteiten die voor beiden interessant zijn.

2.4 Door meer zichtbaar te zijn aan de voorkant, wordt geprobeerd tweerichtingsverkeer te creëren.
Uit de evaluatie is gebleken dat op dit moment vooral vanuit ‘binnen naar buiten’ wordt gewerkt.
Ideeën komen vanuit de interne organisatie, waarbij input wordt gevraagd van de jongeren. Met de
aanpak voor komende jaren wordt geprobeerd aan de voorkant meer zichtbaar te zijn, waardoor
jongeren ook bewogen worden om met ideeën en initiatieven te komen.
3.1 Promotieactiviteiten uitvoeren om het bereik van het platform te vergroten en eventuele
initiatieven, ideeën en ontmoetingen te bekostigen.
Op dit moment is er geen budget voor JONG!Dalfsen. Activiteiten die nu worden uitgevoerd, worden
bekostigd door diverse eenheden. Om het platform goed neer te zetten en het bereik te vergroten, is
budget nodig voor promotie. Daarnaast is er zo ook ruimte voor het bekostigen van initiatieven, ideeën
en ontmoetingen van jongeren.
Kanttekeningen
2.1 Je kunt niet verplichten tweerichtingsverkeer te creëren
JONG!Dalfsen stelt als doel om het platform nog meer dan nu het geval is als brug tussen jongeren en
de gemeente(raad) neer te zetten, zodat samen wordt nagedacht over het realiseren van een fijne
leefwereld voor hen. Echter, het doel om zowel van ‘binnen naar buiten’ als van ‘buiten naar binnen’ te
werken is niet af te dwingen. Jongeren moeten zelf ook gemotiveerd en geënthousiasmeerd zijn om
hieraan mee te werken.
2.2 Het is niet realistisch alle jongeren te kunnen bereiken.
Afgelopen jaar is een beperkte groep jongeren bereikt door JONG!Dalfsen. Ondanks de activiteiten
die komend jaar op de planning staan, is het niet realistisch te verwachten dat elke jongere in onze
gemeente wordt bereikt.
Alternatieven:
Niet van toepassing.
Duurzaamheid:
Niet van toepassing.
Financiële consequenties:
Om promotie en initiatieven, ideeën en ontmoeten van jongeren te kunnen bekostigen, vragen wij u
om in te stemmen met het voorstel om een structureel bedrag van € 5.000,- per jaar mee te nemen in
de integrale afweging van de perspectiefnota 2020-2023.
Communicatie:
De aanpak met de bijbehorende activiteiten van JONG!Dalfsen is te volgen via de social
mediakanalen van JONG!Dalfsen: www.facebook.com/jongdalfsen en
www.instagram.com/jongdalfsen. Over uw besluit wordt niet concreet/specifiek gecommuniceerd.
Vervolg:
De aanpak wordt vanaf maart 2019 uitgevoerd. In 2023 wordt u opnieuw informerend op de hoogte
gebracht door middel van een evaluatie.
Bijlagen:
 Evaluatie en aanpak JONG!Dalfsen
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 februari 2019, nummer 895;
overwegende dat het wenselijk is het platform JONG!Dalfsen voort te zetten, omdat het kan zorgen
voor belangrijke input bij grote en kleine participatietrajecten de komende jaren en het bereik door
(financiële) middelen kan groeien, waardoor jongeren (nog meer) worden betrokken bij onderwerpen
van de gemeente die hen aangaan;
gezien de positieve ervaringen van de activiteiten van JONG!Dalfsen in 2018 en het toenemende
belang van participatie;

besluit:
1. Kennis te nemen van de evaluatie van JONG!Dalfsen over het jaar 2018.
2. In te stemmen met de aanpak van JONG!Dalfsen.
3. In te stemmen met het voorstel om een structureel bedrag van € 5.000,- per jaar mee te
nemen in de integrale afweging van de perspectiefnota 2020-2023.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
25 maart 2019.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

