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Jongerenraad gemeente Dalfsen.

Jongeren maken de toekomst. 
D66 wil graag dat de gemeente voldoende uitdaging biedt aan jongeren, hun kansen geeft zich te 
ontwikkelen en mee te doen in de maatschappij. D66 is groot voorstander van een Jongerenraad om 
de stem van jongeren te laten weerklinken in de gemeente. 
Zij wil de jeugd stimuleren om te participiëren waar de jeugd dat kan, en denkt dat een 
Jongerenraad daar goed aan bij kan dragen. In dit document wordt er geschreven over de opzet van 
een Jongerenraad en over hoe D66 dit denkt vorm te geven. 

Een Jongerenraad.
Een raad die bestaat uit jongeren van 14 tot en met 23 jaar, wonend in alle kernen van de gemeente 
Dalfsen. De Jongerenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W, 
gemeenteraadsleden en commissies en zal dienen als klankbord voor het college en de raad. De 
Jongerenraad is op die manier ook een natuurlijk aanspreek punt voor jongeren uit Dalfsen die iets 
willen weten, verbeteren, aankaarten, ergens over ontevreden zijn, etc. 

Wat betekent het voor de Jongeren?
Jongeren vormen samen een grote groep die vaak weinig inspraak heeft, zelf vaak nog niet mag 
stemmen en via andere kanalen hun stem niet kan óf durf te laten horen. Door de komst van een 
Jongerenraad kunnen jongeren wél hun geluid laten horen en zelf meewerken aan de verbetering 
van de gemeente waar zij graag in wonen en willen blijven wonen. Na navraag en verschillende 
geluiden van jongeren uit Dalfsen blijkt dat zij vaak goede ideeën hebben over wat beter kan, wat 
kan blijven of wat aangepast kan worden. Veel jongeren durven niet de stap te zetten naar de 
gemeenteraad in de statige zaal. Politiek is iets voor oude mensen, zo klinkt het. Door verder te 
vragen zijn jongeren toch vaak te enthousiasmeren voor het brengen van ideeën of het laten horen 
van hun stem. Er zijn veel middelen vanuit de gemeente Dalfsen om burgers een stem te geven zoals 
bijvoorbeeld het burger panel. Deze bestaande middelen sluiten echter niet aan bij de wereld van de 
jongeren onder meer om de volgende redenen: het instap niveau is te hoog, jongeren zijn niet 
bekend met de onderwerpen of zien er geen gevolgen in voor zichzelf. 
Een heikel punt voor de gemeente is de communicatie met deze groep. De gemeentelijke standaard 
communicatie middelen, zoals de pagina in de Dalfser courant, spreken de jongeren absoluut niet 
aan en bereiken vaak niet de beoogde doelgroep. Dat kan beter en gerichter.

Waarom een Jongerenraad?
Vanuit het perspectief van de gemeente heeft een Jongerenraad veel voordelen voor een 
vooruitstrevende gemeentelijke politiek. 

- Jongeren geven een ander beeld en perspectief op vraagstukken. Een Jongerenraad 
verbreedt de visie van een gemeente waardoor het uiteindelijke totaal beeld van 
antwoorden op vraagstukken op nóg meer punten wordt bekeken.

- Een Jongerenraad is verfrissend en kan voor de toekomst mogelijk een aantal nieuwe 
politiek geïnteresseerde medeburgers leveren.

- Burgerparticipatie staat de laatste tijd hoog in het vaandel bij gemeentes. De Jongerenraad 
kan een goed product zijn voor de gemeente Dalfsen met betrekking tot de steeds 
belangrijker wordende participerende burgers. Een gemeente kan zich goed met een 
Jongerenraad profileren.
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Verschillende partijen binnen deze raad vinden dat de jeugd zelf initiatief moet nemen naar 
structurele vormen van jongerenparticipatie en dat zo bijvoorbeeld problemen en risico indicaties bij 
jongeren snel worden gesignaleerd. De Jongerenraad is voor al deze doeleinden een goede, maar 
momenteel ontbrekende speler in het veld van de gemeentelijke politiek. 

Hoe gaan we de Jongerenraad concreet invullen ?
Het doel is om vanuit elke kern in Dalfsen tenminste één vertegenwoordiger als lid te hebben. De 
minimale grootte is 7 personen en de maximale grootte is dertig leden. 
We verwachten dat er zeker gemotiveerde jongeren te vinden zijn. Gezien de snel veranderende 
maatschappij, de veelheid aan activiteiten en prikkels, mogelijk vertrek in verband met studie etc. 
verwachten we dat de samenstelling van de Jongerenraad aan wisseling onderhevig is. Ook zullen 
sommigen zich slechts tijdelijk melden voor een bepaald onderwerp of project dat hun belangstelling 
heeft.
De initiatiefnemers willen in eerste instantie per kern en later via-via jongeren actief benaderen om 
te gaan participeren. Ook worden daarvoor moderne social media actief ingezet.

Zodra de Jongerenraad vorm krijgt wordt er een bestuur gekozen dat gaat over de organisatie 
binnen de raad en de verantwoording en communicatie buiten de raad.
Daarbij op voorhand al de volgende gedachten die we het bestuur meegeven:

- Alle leden in de Jongerenraad zijn vrijwilligers en worden niet betaald voor het gedane werk. 
- Wanneer de Jongerenraad uit eigen initiatief een project wil opzetten is dit bij voorkeur een 

project waar de gemeente niet mee bezig is. De gemeente kan natuurlijk de jongeren wel 
vragen om mee te werken aan een project, waarbij de Jongerenraad zelf besluit of zij dit 
aannemen of niet. 

- Een contactpersoon namens de gemeente is natuurlijk praktisch. 
- De Jongerenraad komt, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen 2 keer per maand bij 

elkaar in een ruimte in het gemeentehuis. Dat kan ook een projectmatig karakter hebben. 
Verder communiceert zij onderling op eigentijdse wijze via social media.

Financiën
Om de Jongerenraad een zo verantwoord en gedegen advies mogelijk te laten geven zal er een 
kleine financiele bijdrage van de gemeente worden gevraagd. Deze bijdrage is uitsluitend bedoeld 
voor eventuele projecten die de Jongerenraad op wil zetten, trainingen die gevolgd moeten worden 
en voor eventuele secretariaat- of vervoerskosten. Naar onze inschatting gaat het om enkele 
duizenden Euro’s per jaar, maximaal € 5.000.

Wanneer moeten we ermee stoppen en wanneer is de Jongerenraad een succes?
We moeten stoppen met dit project wanneer binnen 1 jaar blijkt dat er onvoldoende animo is om 
deel te nemen, b.v. wanneer het minimum aantal van 7 leden niet bestendig is. Tevens wanneer er 
geen of onvoldoende meningen of adviezen aan de gemeente worden gegeven.
Een succesvolle Jongerenraad heeft een twintigtal leden, heeft minstens een maal per kwartaal een 
vrijwel voltallige vergadering en levert per kwartaal tenminste een advies.
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