
Gemeenteraad

Portefeuillehouder: Peter de Vrij Van team: Team Jeugd

Adviseur: Denna Dijkstra

E-mail: d.dijkstra@denhelder.nl

Classificatie: Openbaar Kenmerk: 2021-008105

Begrotingswijziging: Nee

Onderwerp: Voorstel tot het benoemen van de leden van de Jongerenadviesraad

Publiekssamenvatting:
De gemeenteraad heeft 4 november 2019 besloten een Jongerenadviesraad (JAR) op te richten. Hiermee 
stelt de gemeenteraad de jongeren in staat om hun mening te geven, mee te praten en mee te beslissen 
over hun leefomgeving. Hier hebben jongeren ook recht op zo staat in het VN-verdrag inzake de rechten 
van het kind. De gemeente zelf vindt actieve bijdrage vanuit jongeren zeer belangrijk. In navolging van het 
raadsbesluit een Jongerenadviesraad op te richten heeft er een wervingscampagne plaatsgevonden 
onder alle jongeren in Den Helder. Van de  27 aanmeldingen zijn elf leden geselecteerd. In dit voorstel 
wordt gevraagd deze elf leden te benoemen tot JAR-lid gedurende de pilotperiode van 1 april 2021 tot en 
met 31 maart 2023.

Geadviseerd besluit
1. De volgende elf personen te benoemen tot lid van de Jongerenadviesraad met ingang van 1 april 2021 
tot en met 31 maart 2023:

 Joris Schutte
 Gaia Naumann
 Iwana Bharwaj
 Marit Zijlmans
 Shanyra Hooi
 Jamie Schouten
 Zeno Mulder
 Zoey Guijken
 Joelle Cueche Hernandez
 Silvano Duijzer
 Zen Schrieken
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
De gemeenteraad heeft op 4 november 2019 het college van burgemeester en wethouders opdracht 
gegeven een Jongerenadviesraad (JAR) te vormen. Met het besluit tot het installeren van een JAR 
geeft de gemeente Den Helder een concrete invulling aan de rechten van jongeren. Voor de 
gemeente is de adviesraad belangrijk omdat de jongeren daardoor een platform krijgen om actief bij te 
dragen aan de samenleving. Door te praten met de jongeren verbreedt en verdiept de visie van de 
gemeente.

In artikel 12 en 13 van het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind 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, om eigenwaarde op te bouwen en kennis en vaardigheden op te 
doen. Hun mening moet gerespecteerd en meegenomen worden in zaken die hen aangaan. Uit de 
gesprekken die zijn gevoerd met jongeren, ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers uit het 
onderwijsveld blijkt dat er behoefte is aan een vorm van participatie door jongeren zelf.

Doelen en resultaten
 Met het aanstellen van de JAR krijgt jongerenparticipatie in Den Helder een podium en kan de 

kloof tussen jongeren en de politiek kleiner worden gemaakt. Dit draagt bij aan een 
samenleving waarin de mening van jongeren wordt gerespecteerd en waarin jongeren worden 
meegenomen in zaken die hen aangaan.

 De JAR biedt ruimte aan jongeren om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de 
gemeente en (maatschappelijke) organisaties in Den Helder

 De JAR biedt kansen om beleid te vormen dat aansluit bij jongeren
 De JAR vormt een kweekvijver voor de politiek.

Kaders en omstandigheden
 Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind: In artikel 12 en 13 van het VN-verdrag 

inzake de Rechten van het Kind is vastgelegd dat kinderen en jongeren het recht hebben om 
hun mening te geven, mee te praten en mee te beslissen over hun leefomgeving.

 Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 4 november 2019: met daarin opgenomen het 
besluit tot het oprichten van een Jongerenadviesraad en de uitgangspunten van de 
Jongerenadviesraad.

Argumenten en alternatieven
Op 4 november 2019 heeft de gemeenteraad besloten om een Jongerenadviesraad te formeren 
bestaande uit elf leden. In dit besluit heeft de gemeenteraad uitgangspunten benoemd voor de JAR. In 
februari 2021 is een brede wervingscampagne uitgezet onder alle jongeren van Den Helder, waarbij 
allerlei soorten kanalen om iedereen te bereiken zijn benut. Ook is er een webinar gegeven om de 
jongeren inzicht te geven wat de mogelijkheden zijn van de JAR. Het enthousiasme onder jongeren 
was groot. Van de 27 aanmeldingen zijn elf leden geselecteerd. Leidraad is dat de elf jongeren een 
afspiegeling zijn van de Helderse jongeren, diverse talenten in huis hebben en gemotiveerd zijn om 
aan de JAR deel te nemen. Uit de gesprekken die zijn gevoerd met de jongeren blijkt dat de motivatie 
en talenten ruimschoots aanwezig zijn en dat de jongeren zeer veel zin hebben om te starten.

De JAR heeft een proefperiode van 2 jaar. De benoemingsperiode is daarom van 1 april 2021 tot en 
met 31 maart 2023. 

De volgende leden worden voorgedragen aan de gemeenteraad voor benoeming tot lid van de 
Jongerenadviesraad:



3/5

 Joris Schutte
 Gaia Naumann
 Iwana Bharwaj
 Marit Zijlmans
 Shanyra Hooi
 Jamie Schouten
 Zeno Mulder
 Zoey Guijken
 Joelle Cueche Hernandez
 Silvano Duijzer
 Zen Schrieken

Bestuurlijke vernieuwing
Het vormen van de JAR en de voorafgaande werving is in samenwerking met maatschappelijke 
partners en jongeren gedaan. De JAR zal in in grote mate bijdragen aan jongerenparticipatie in de 
toekomst. 

Het besluit is niet referendabel op basis van artikel 2, onder i, referendum verordening gemeente Den 
Helder 2012; "Benoemingen of functioneren van personen".

Duurzaamheid
Duurzaamheid is niet van toepassing 

Financiële consequenties
De benoeming van de JAR-leden heeft geen financiële consequenties.

Uitvoering en planning
Na benoeming van de JAR-leden zal de JAR aan de slag gaan. In eerste instantie onder andere met 
het zichzelf organiseren door het opstellen van een huishoudelijk reglement en een reglement van 
orde. De JAR komt minstens een keer per maand samen in een vergadering en zal eens in de drie 
maanden een informatieve bijeenkomst voor jongeren uit Den Helder organiseren. Het ROC begeleidt 
de JAR bij het gehele proces. Eens in de drie maanden evalueren de JAR, het ROC en de gemeente 
de voortgang. Medio september 2022 starten ROC/JAR en gemeente een eindevaluatie met daaruit 
voortvloeiend een advies aan de gemeenteraad over de voortzetting van de JAR na de pilotperiode. 

Communicatie
Er zal na de benoeming van de JAR-leden een persbericht uitgaan waarin de JAR-leden bekend 
worden gemaakt aan Den Helder. 

Op intranet van de gemeente wordt een bericht geplaatst waarin de leden bekend worden gemaakt en 
gevraagd wordt om de JAR actief te betrekken bij beleidsvorming die hen aan gaat of om om de JAR 
een mening te vragen over onderwerpen.

Den Helder, 16 maart 2021

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
J.A. (Jan) de Boer MSc.

secretaris
R.M. (Robert) Reus
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d. 6 april 2021

Besluit nummer 2021-008105

Onderwerp Voorstel tot het benoemen van de leden van de Jongerenadviesraad

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 16 
maart 2021,

besluit:

1. De volgende elf personen te benoemen tot lid van de Jongerenadviesraad met ingang van 1 april 
2021 tot en met 31 maart 2023:

 Joris Schutte
 Gaia Naumann
 Iwana Bharwaj
 Marit Zijlmans
 Shanyra Hooi
 Jamie Schouten
 Zeno Mulder
 Zoey Guijken
 Joelle Cueche Hernandez
 Silvano Duijzer
 Zen Schrieken

Aldus besloten in de raadsvergadering van 6 april 2021


