
Besluit
Vergadering d.d. : 27 maart 2023

Besluit nummer : 2023-005472

Onderwerp : Voorstel met betrekking tot de evaluatie van de Jongerenadviesraad

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 14 
februari 2023,

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Raadscommissie 
Maatschappelijke Ontwikkeling op 14 maart 2023.

besluit:

1. de uitgangspunten 2, 4, 5, 7 en 10 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 4 november 2019 
als volgt te wijzigen:
Uitgangspunt 2: De JAR bestaat uit 11 leden (1 voorzitter, 1 vice-voorzitter, 1 penningmeester, 1 
secretaris en 7 overige leden), die allen tussen de 15 en 25 jaar oud zijn en die zich willen inzetten 
voor het welzijn van jongeren in Den Helder. De zittende leden van de JAR, wordt na het bereiken 
van de leeftijd van 25 jaar de mogelijkheid geboden, hun deelname te verlengen, met een 
maximum van 2 jaar. De JAR dient hierover te besluiten. (A12.1)
Uitgangspunt 4: De leden van de JAR kunnen bij het uitwerken van adviezen, indien wenselijk, een 
beroep doen op de gemeente Den Helder. De procesbegeleiding is uitbesteed aan Scholen aan Zee 
(op basis van concrete prestatie afspraken die jaarlijks worden geëvalueerd). Onder 
procesbegeleiding wordt onder andere het volgende verstaan:
      -     Organiseren, agenderen en notuleren van vergaderingen;
      -     Groepsbegeleiding van de JAR;
      -     Individuele begeleiding van de JAR-leden;
      -     Monitoren van voortgang;
      -     Opstellen van een jaarverslag.
Uitgangspunt 5: De leden van de JAR worden benoemd door het college. De gemeenteraad wordt 
jaarlijks geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief over de stand van zaken en het ledenbestand. 
De leden van de jongerenadviesraad ontvangen na afloop van hun lidmaatschap een (individueel) 
portfolio van Scholen aan Zee inzake de activiteiten die zij hebben uitgevoerd voor de 
jongerenadviesraad.
Uitgangspunt 7: De maandelijkse vergoeding van de JAR-leden te verhogen naar € 90,00 en jaarlijks 
bij te stellen met het percentage waarmee de landelijk vastgestelde vrijwilligersvergoeding wordt 
verhoogd;
Uitgangspunt 10: De JAR legt zich toe op het opzetten van een jongerenplatform en deze te verbinden 
aan andere burgerpodia en politiek. Bijvoorbeeld door het organiseren van informatieve 
bijeenkomsten voor jongeren uit Den Helder (tussen de 12 en 25 jaar oud) of het creëren van een 
digitaal platform. Zo slaat de JAR op interactieve wijze een brug tussen de lokale politiek en de 
doelgroep.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 27 maart 2023 
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