
Geachte raad,

Op 22 juni 2015 heeft dhr. Rooijakkers namens D66 het voorstel ingediend om over te gaan tot het 
instellen van een Jongerenraad in de gemeente Dalfsen. Wij danken D66 voor dit voorstel, want ook 
wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid en participatie van jongeren bij gemeentelijke 
vraagstukken.

Het voorstel gaat in op het vraagstuk om speciaal aandacht te hebben voor jongeren en 
burgerparticipatie door het instellen van een zogenaamde jongerenraad. Deze raad geeft gevraagd en 
ongevraagd advies aan ons en aan u als gemeenteraad en dient als klankbord. 
D66 stelt dat er veel middelen zijn vanuit de gemeente Dalfsen om burgers een stem te geven zoals 
bijvoorbeeld het burgerpanel. D66 vindt dat deze middelen niet aansluiten bij de wereld van de 
jongeren. Het instapniveau is te hoog en jongeren zijn niet bekend met de onderwerpen en voelen 
zich niet betrokken.

Zoals gezegd, vinden wij de betrokkenheid van jongeren bij gemeentelijke vraagstukken ook 
belangrijk en wij zijn het met D66 eens dat jongeren vaak een ander beeld en perspectief werpen op 
vraagstukken. Op verschillende manieren worden jongeren reeds betrokken bij gemeentelijke 
vraagstukken en het is altijd goed om hier aandacht aan te besteden of dit beter kan. Niet duidelijk is 
wat er op dit moment gemist wordt en ook vragen wij ons af of de instelling van een jongerenraad de 
juiste vorm is voor een grotere betrokkenheid van jongeren bij gemeentelijk beleid. 

Het voorstel voor het instellen van een Jongerenraad is gedaan door D66. Wij zijn benieuwd hoe u als 
raad tegen dit initiatiefvoorstel aankijkt.

Indien uw raad van mening is dat de betrokkenheid van jongeren vergroot moet worden dan stellen wij 
voor dit met u te bespreken op basis van verricht landelijk onderzoek naar jongerenraden en andere 
vormen van het betrekken van jongeren bij gemeentelijke vraagstukken . 

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. 
Berends


