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Initiatiefvoorstel van de fractie van het CDA met betrekking tot het oprichten van een
Jongeren Advies Raad.

Gevraagd besluit:

1. Een Jongeren Adviesraad voor de gemeente Den Helder in te stellen;
2. De tien uitgangspunten voor een Jongeren Adviesraad voor de gemeente Den Helder vast te stellen;
3. Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven een Jongeren Adviesraad te vormen voor
de gemeente Den Helder met de onder punt 2 genoemde uitgangspunten;
4. Een jaarlijks budget van € 40.000,- beschikbaar te stellen voor de Jongeren Adviesraad;
5. De hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting 2019 vast te stellen.
Publiekssamenvatting

Jongerenparticipatie is niet alleen leuk en nuttig voor jongeren en hun omgeving, het is daadwerkelijk een
vastgelegd recht in het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind. In artikel 12 en 13 is vastgelegd dat
kinderen en jongeren het recht hebben om hun mening te geven, mee te praten en mee te beslissen over hun
leefomgeving. Vanuit juridisch perspectief moeten jongeren vanuit dit recht in staat worden gesteld, zich vrij te
uiten en te ontwikkelen door eigenwaarde op te bouwen en kennis en vaardigheden op te doen. Kinderen en
jongeren moeten worden gestimuleerd om zich vrij te uiten en hun mening moet gerespecteerd en
meegenomen worden in zaken die hen aangaan. Met dit initiatiefvoorstel tot het installeren van een Jongeren
Advies Raad geeft de gemeente Den Helder een concrete invulling aan bovenstaande rechten van het kind.
Inleiding

De gemeente Den Helder ligt in een krimpregio en heeft anno 2019 ongeveer 56.000 inwoners. Eén op de vijf
van deze inwoners is jonger dan 25 jaar (in heel Nederland 1 op de 3,5). Het is belangrijk dat de jongeren die
hier reeds woonachtig zijn, behouden blijven voor de gemeente. Om het niveau van regionale voorzieningen
ook in de (nabije) toekomst op peil te kunnen houden, is het daarnaast cruciaal dat er nieuwe (jonqe) inwoners
worden aangetrokken. Om deze doelstellingen te realiseren zal de gemeente Den Helder een aantrekkelijke
leefomgeving aan (jonqe) inwoners moeten aanbieden. Hiertoe behoort ook een Jongeren Adviesraad (JAR).
Beoogd maatschappelijk resultaat

•

Een samenleving die ruimte biedt aan jongeren om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het
gemeentebestuur;
Een samenleving waarin de mening van jongeren wordt gerespecteerd en meegenomen in zaken die hen
aangaan;
Het vergroten van lokale politieke draagvlak onder jongeren;
Een gemeente die aantrekkelijk is als woonomgeving voor (jonqe) inwoners;
Kweekvijver voor de politiek.

Kader

Ter bevordering van het vormen van een JAR zijn er een aantal richtinggevende kaders.
- Uitgangspunten voor het realiseren van een JAR Den Helder;
- VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind artikel 12 en artikel 13 waarin de rechten van het kind met
betrekking tot het uiten van de mening worden beschreven.

Argumenten

Voor een jongere die woonachtig is in de gemeente Den Helder, is het momenteel niet eenvoudig om zijn/haar
mening te geven over de leefomgeving, zodat deze ook wordt gehoord door de beleidsbepalers. Laat staan om
op een constructieve wijze een bijdrage te leveren aan het beleid. Dit komt doordat jongeren in Den Helder
momenteel niet zijn verenigd en/of worden vertegenwoordigd door één of meerdere organen. De gemeente Den
Helder kan en moet meer doen aan jongerenparticipatie.
Jongerenparticipatie is niet alleen leuk en nuttig voor jongeren en hun omgeving, het is daadwerkelijk een
vastgelegd recht in het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind. In artikel 12 en 13 is vastgelegd dat
kinderen en jongeren het recht hebben om hun mening te geven, mee te praten en mee te beslissen over hun
leefomgeving. Vanuit juridisch perspectief moeten jongeren vanuit dit recht in staat worden gesteld, zich vrij te
uiten en te ontwikkelen door eigenwaarde op te bouwen en kennis en vaardigheden op te doen (Coyne 2008)1.
Kinderen en jongeren moeten worden gestimuleerd om zich vrij te uiten en hun mening moet gerespecteerd en
meegenomen worden in zaken die hen aangaan.
Door deelname aan verschillende vormen van participatie, dragen jongeren actief bij aan de samenleving en
kunnen zij zich ontwikkelen tot bewuste burgers die zich betrokken voelen bij de samenleving. Volwassenen
kunnen namelijk niet altijd denken en leven zoals jongeren. Daarom dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te
worden van de kracht van jongeren zelf om ook andere jongeren te stimuleren en te motiveren en waar nodig
aan te spreken. Maar ook geeft het kansen om beleid te vormen dat aansluit bij jongeren en vanuit het
perspectief en de leefwereld van jongeren vorm is gegeven.
Om de continuïteit en effectiviteit van de JAR te waarborgen heeft de fractie van het CDA aan zowel het ROC
Kop van Noord-Holland, als Scholen aan Zee gevraagd te participeren in de JAR. Beide onderwijsinstellingen
hebben hier positief op gereageerd en staan open voor samenwerking. Deze twee onderwijsinstellingen
beschikken over een eigen leerlingenraad waar potentiële JAR-leden in zitten. Tevens krijgen beide
onderwijsinstellingen jaarlijks instroom van nieuwe leerlingen, waardoor zij zicht hebben op mogelijke nieuwe
JAR-leden. Ten slotte kan het ROC Kop van Noord-Holland, gebruik makend van hun expertise in het
begeleiden van leerlingen/studenten, de JAR ondersteunen in het begeleiden van het proces.
Maatschappelijk draagvlak
In het kader van dit voorstel is het maatschappelijk draagvlak niet verder expliciet onderzocht. Het voorstel is
referendabel.
Financiële consequenties
Om de JAR te kunnen laten functioneren is een structureel budget benodigd van€ 40.000,-, opgebouwd uit de
volgende kosten-componenten:
1. Begeleiding door het ROC Kop van Noord-Holland€ 17.500,2. Vergaderkosten (presentiegeld) € 10.000,3. Uitvoeringsbudget JAR€ 10.000,4. Overige kosten€ 2.500,Voorgesteld wordt het benodigde budget te dekken uit de structureel beschikbare ruimte voor nieuw beleid
(coalitieakkoord€ 1,5 mln.).
Voorts dienen de leden van de JAR gefaciliteerd te worden op het gebied van de ICT. Hiervoor is een eenmalig
budget van€ 8.000,- benodigd. Voorgesteld wordt in de dekking te voorzien door voor gelijk bedrag te
beschikken over de algemene reserve van de gemeente. Deze biedt hiertoe voldoende ruimte.
Communicatie
Na besluitvorming over dit initiatiefvoorstel verstrekt het college van burgemeester en wethouders informatie
aan inwoners, plaatselijke organisaties en de eigen gemeentelijke organisatie over het initiatief.
Realisatie
Na besluitvorming over dit initiatiefvoorstel neemt het college van burgemeester en wethouders de verdere
uitwerking, die leiden tot het instellen van de JAR ter hand. Hierbij moet worden nagestreefd om de JAR zo
spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 januari 2020 operationeel te hebben.
Den Helder, 26 juni 2019
Namens de fractie van het CDA
F. Camara
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Imelda Coyne, Professor of Children's Nursing & Co Director of Trinity Research in Childhood Centre at Trinity College Dublin

