
 

¥ 
Memo  

 
 

Datum: 22 april 2009 
Aan: Presidium 
Van: dhr. F. Blok, Griffie 

Onderwerp: Juniorraad / Wegwijs op het Gemeentehuis 
 
 
Geachte leden van het presidium, 
 
Inleiding 
In het jaarplan 2009 van de griffie is opgenomen dat de raad het belangrijk vindt dat jongeren 
meedenken over onderwerpen die ook jongeren aangaan. Een middel om jongeren hierbij te 
betrekken is een zogenoemde ‘junior gemeenteraad’. Bij de presentatie van Raadslid in de klas op het 
Lyceum aan Zee in december 2008 is de mogelijkheid van een junior gemeenteraad ook besproken. 
Om de belangstelling hiervoor te peilen heeft de griffie in december 2008 een eerste brief verstuurd 
aan het Lyceum aan Zee met de vraag of er belangstelling is voor een junior gemeenteraad. Op deze 
brief is geen reactie ontvangen. 
 
Wegwijs op het Gemeentehuis 
Wellicht dat een concreet aansprekend aanbod meer resultaat oplevert. Het project ‘Wegwijs op het 
Gemeentehuis’ verzorgd door het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) biedt professionele 
mogelijkheden en ondersteuning om jongeren op professionele wijze bij politiek en het lokaal beleid 
van de gemeente te betrekken.   
 
‘Wegwijs op het Gemeentehuis’ laat jongeren in de leeftijd van 14 tot 19 jaar zien hoe gemeentelijk 
beleid tot stand komt. Het ‘Wegwijsprogramma’ sluit aan bij de doelstellingen behorende bij het vak 
maatschappijleer, maar kan ook ingepast worden in de vakken geschiedenis of Nederlands. Het 
project is afgestemd op het onderwijs en is geschikt voor leerlingen van vmbo tot vwo. 
 
Het principe achter het project is dat leerlingen leren door ervaren. Jongeren vervullen een dag lang 
de rol van een gemeenteraadslid. ‘Wegwijs’ kan jongeren enthousiast maken voor politiek. Zelf politiek 
bedrijven geeft inzicht in politiek en gemeentelijke besluitvormingsprocessen. Gedurende een 
intensieve dag van 9.00 tot 21.00 uur gaan de leerlingen in het stadhuis de confrontatie aan met 
lokale politici, ambtenaren en belangenorganisaties. In groepjes bedenken de leerlingen concrete 
projectvoorstellen binnen een thema dat in overleg met de gemeente is vastgesteld. De gemeente 
stelt budget beschikbaar om één projectvoorstel uit te voeren. Na de jeugdraadsvergadering 
(voorgezeten door de voorzitter van de raad) wordt het ‘winnende’ project ter uitvoering aan het 
college aangeboden. De gemeente zorgt vervolgens in samenwerking met de leerlingen van de 
deelnemende school voor de uitvoering van dit project. De lokale en regionale pers is vrijwel altijd 
bereid aandacht te besteden aan zo’n project, zodat ‘Wegwijs’ ook een uitgelezen mogelijkheid voor 
de gemeente c.q. gemeenteraad is om zich op een positieve en laagdrempelige wijze te presenteren. 
Ten behoeve van de ‘Wegwijsdag’ die plaatsvindt in het stadhuis zal de gemeente onder andere 
moeten zorgen voor de facilitaire voorzieningen (vergaderruimte computers etc). De begeleiding van 
‘Wegwijs op het gemeentehuis’ wordt gedaan door jongeren die door het IPP getraind zijn.       
 
Meer inhoudelijke informatie over het project kunt u vinden op http://www.wegwijsdagen.nl 
    
Deelnemers 
Het ‘Wegwijsproject’ bestaat uit twee onderdelen, te weten de voorbereidingslessen op school en de 
‘Wegwijsdag’ op het gemeentehuis. Omdat het project geschikt is voor leerlingen van het vmbo tot 
vwo in de leeftijd van 14 tot 19 jaar kan een aantal scholen van het voortgezet onderwijs in 
Den Helder in aanmerking komen om mee te doen. Daarnaast moet, als voorbereiding, op school 
aandacht worden besteed aan het programma en het thema dat tijdens de ‘Wegwijsdag’ centraal 
staat. Dit kan bijvoorbeeld tijdens het vak maatschappijleer of het vak Nederlands. 
 

http://www.wegwijsdagen.nl/


Het onderwerp juniorraad is voor het eerst aan de orde gesteld bij de presentaties van Raadslid in de 
klas in december 2008 op het Lyceum aan Zee. Daarom ligt het voor de hand eerst het Lyceum aan 
Zee te benaderen voor een ‘Wegwijsdag’ op het gemeentehuis. Ook hebben deze docenten al 
ervaring opgedaan met de voorbereiding van leerlingen op Raadslid in de klas. De uitnodiging om 
mee te werken aan een Wegwijsdag wordt zo spoedig mogelijk aan het Lyceum aan Zee verzonden. 
In verband met de verdere voorbereiding zal een Wegwijsdag niet eerder uitgevoerd kunnen worden 
dan na het zomerreces.   
 
Wegwijs op het Gemeentehuis hoeft niet eenmalig te zijn: het project kan een jaarlijks terugkerend 
evenement worden waarbij ieder jaar een andere school uit het voortgezet onderwijs uitgenodigd 
wordt. Of de Wegwijsdag een jaarlijks terugkerende activiteit wordt kan bepaald worden na afloop van 
de eerste Wegwijsdag. 
 
Kosten 
De organisatiekosten van het IPP bedragen  € 2.750,-. Het IPP adviseert voor het winnende 
projectvoorstel minimaal en bedrag van € 1.250,- beschikbaar te stellen. Dit is mede afhankelijk van 
de kosten van het winnende project. Voorgesteld wordt maximaal een bedrag van 
€ 5.000,- beschikbaar te stellen voor het winnende project. Voor gemaakte kosten inzake lunch, diner, 
kopiëren en dergelijke een bedrag van circa € 500,-.  
 
Totaal een bedrag van € 4.500 tot maximaal € 8.250,- Dit bedrag is mede afhankelijk van het door de 
raad ter beschikking gestelde budget voor de uitvoering van het winnende project. Dekking van de 
kosten is mogelijk binnen het budget van de raad.   
 
Het presidium wordt voorgesteld:  

1. in te stemmen met het organiseren van een Wegwijsdag op het gemeentehuis in 
samenwerking met het IPP; 

2. in te stemmen met de daarmee samenhangende kosten; dekking is mogelijk binnen het 
budget van de raad;  

3. het Lyceum aan Zee te uit te nodigen mee te doen aan de Wegwijsdag, waarvan de 
daadwerkelijke uitvoering in verband met de nodige voorbereidingen in september/oktober zal 
plaatsvinden; 

4. na de eerste Wegwijsdag te beoordelen of dit project voor herhaling vatbaar is. 
      

 
 


