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Memo

Stand van zaken D-Bate

Jongeren (16-26 jaar) zijn moeilijk bereikbaar met de gangbare gemeentelijke media. Daarom is in het
raadsgriffie jaarplan ‘D-Bate’ opgenomen. Een apart jongerenmedium.
Op 12 maart jl. is via de e-mail een uitnodiging aan de raadsleden verzonden met het verzoek deel te
nemen aan een voorbereidingsgroep, om D-Bate vaste vorm te geven. In deze e-mail heeft u ook
enige uitleg met betrekking tot D-Bate kunnen lezen. Naar aanleiding van deze oproep hebben
Sandra Dekker, Dirk Pastoor en Peter Reenders zich aangemeld en heeft inmiddels overleg
plaatsgevonden. Hieronder treft u de stand van zaken zoals deze besproken is in deze
voorbereidingsgroep.
D-Bate
D-Bate is een vorm van een ‘Lagerhuisdebat’. Jongeren uit de doelgroep bedenken zelf (een)
onderwerp(en) welke in het debat door rappers in een ‘rapbattle’ zullen worden gepresenteerd. Hierop
kan een stelling worden ingenomen. Voorstanders staan aan een kant van de ruimte en
tegenstanders aan een andere kant. Door het overtuigend debatteren, kan tussentijds van kant
gewisseld worden. Het jongerendebat staat onder leiding van een professionele debatleider van
Prodemos (vh IPP). Het debat wordt georganiseerd bij ‘Odeklonje’. Dit is een locatie die de doelgroep
aanspreekt (uitgaanslocatie). In de pauzes en na het debat treedt een (plaatselijke) band of DJ op.
De ‘winnaar’ van het debat krijgt, samen met enkele vrienden, de gelegenheid om de gewonnen
stelling in te spreken bij de raadsvergadering. Hij wordt hierbij begeleid door de raadsleden uit de
voorbereidingsgroep. Hierop volgend kan het onderwerp, indien gewenst, meegenomen worden naar
de commissievergadering.
Bij de organisatie worden jongeren uit de doelgroep nauw betrokken. Zij helpen met werven, brengen
ideeën in en mobiliseren hun netwerk.
Doelstelling
D-Bate realiseert de volgende doelstellingen:
- Het bevorderen van inzicht bij jongeren in de werking van de gemeentepolitiek.
- Het bevorderen van belangstelling van jongeren voor de lokale politiek en -beleid.
- Het verlagen van de drempel van gemeentepolitiek voor jongeren.
- Tevens draagt D-Bate bij aan verdere ontwikkeling van burgerparticipatie.
Voortgang
Binnenkort wordt aandacht besteedt aan D-Bate in de reguliere krant (Raad & Daad mei), maar ook in
een speciaal, regiogericht, jongerenmagazine ‘ID magazine’ (april en mei). Daarin wordt een
uitnodiging geplaatst tezamen met een redactioneel stuk. Dit (gratis) magazine wordt veel gelezen
door de jongeren in Den Helder. Verder wordt een speciale facebookpagina voor dit evenement
geopend. De planning is dat D-Bate eind mei, begin juni, kan worden georganiseerd. Zodra de
definitieve datum bekend is, ontvangen raads- en commissieleden hiervoor een uitnodiging.

