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Voorstel:
Over te gaan tot het instellen van een Jongerenraad
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Inleiding: 
Burgerparticipatie staat de laatste tijd hoog op de agenda bij gemeentes en zeker ook in Dalfsen. In 
het Raadsdocument is vermeld dat planvorming en beleid in de eerste helft van 2015 moet 
plaatsvinden. Tevens is daarbij vermeld dat in ieder geval aandacht besteed moet worden aan de 
participatie van jongeren als specifieke doelgroep. Deze groep van 14-23 jaar wordt slecht bereikt met 
de traditionele communicatiemiddelen. Zij is op deze manier minder betrokken bij belangrijke zaken 
die in de gemeente spelen. Een Jongerenraad kan een belangrijke bijdrage daarbij betekenen.

Argumenten:
“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. De mening van jongeren kan verfrissend werken, een ander 
gezichtspunt opleveren, gevoelens kanaliseren. Ook kan de gemeente zich bij succes prima hiermee 
profileren.

Kanttekeningen
Formele of juridische kanttekeningen zijn er gezien de inhoud van het voorstel niet of nauwelijks. De 
Jongerenraad krijgt volgens het voorstel alleen een adviserende taak.
Financieel is het effect zeer gering; de medewerking is op vrijwillige basis. De totale kosten zijn 
maximaal € 5.000 per jaar zijn, voornamelijk t.b.v. eventuele training, reizen, communicatie-  en 
secretariaatskosten.

Alternatieven:
Het alternatief is om niets te doen, resp. door te gaan op de huidige wijze, waarmee de kans gemist 
wordt op een mogelijk succes.

Financiële dekking:
Ten laste van het begrotingssaldo

Communicatie:
Via de media zoals gebruikelijk voor de gemeente en tevens social media door de initiatiefnemers.

Vervolg:
Als de raad positief besluit, zorgt het college voor uitvoering. 

Bijlagen:
Voorstel: Jongerenraad gemeente Dalfsen
Reactie van het college

Jan Rooijakkers
Raadslid D66



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het initiatiefvoorstel van dhr. Rooijakkers d.d. 22 juni 2015, nummer 361;

overwegende dat burgerparticipatie hoog op de agenda staat en dat aandacht besteed moet worden 
aan de participatie van jongeren als specifieke doelgroep;

gelet op de afspraken in het Raadsdocument;

b e s l u i t :

over te gaan tot instellen van een Jongerenraad

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 28 
september 2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater


