Amendement ‘Politiek, jong geleerd oud gedaan’
De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 8 november 2019
Constaterende dat:
 De gemeenteraad van Heemstede het college in 2017 met de motie “De jeugd
heeft de toekomst” heeft opgeroepen o.a. een voorstel uit te werken over de
wijze waarop jongeren structureel betrokken kunnen worden bij de lokale
democratie.
 Het college van burgemeester en wethouders van Heemstede wil bijdragen
aan talentontwikkeling van jeugd door scholen en hen meer te betrekken bij
maatschappelijke vraagstukken, een start te maken met het oprichten van
een Jeugdraad of bij projecten samen te werken met scholen en verenigingen
(bron: pagina 82 Begroting 2020).
 Zowel het College Hageveld als de Haemstede-Barger Mavo binnen- en
buitenschools initiatieven neemt op dit terrein.
Overwegende dat:
 Met het introduceren van een Jeugdraad of kinderburgemeester slechts een
beperkt aantal jongeren betrokken wordt bij de lokale democratie en
onvoldoende duurzaam resultaat wordt bereikt in samenhang met de volgens
de ROB noodzakelijke verbetering van de burgerschapsvorming in het primair
en voortgezet onderwijs
 Beter ingezet kan worden op een meerjarige aanpak in samenwerking met
alle basisscholen en VO-scholen in Heemstede en wellicht op termijn andere
gemeenten in deze regio, waarin alle leerlingen mogelijkheden aangereikt
krijgen om hun kennis over de lokale democratie te verbreden en
meningsvormende, besluitvormings- en debatvaardigheden te versterken
 Daarbij verder samengewerkt zou kunnen worden met relevante partijen, het
lokaal jongerenwerk, gemeenten in deze regio en de provincie Noord-Holland.
Besluit:
De laatste zin op pagina 82 onder Talentontwikkeling jeugd (“Dit doen we door … scholen en
verenigingen”) te vervangen door:
“Dit doen we door naar de mening van de jeugd te luisteren en daarvoor in samenwerking
tussen jeugd, scholen, college, raad en andere relevante partijen een meerjarig actieplan op
te stellen waarin dat voor een zo groot mogelijke groep jongeren bereikt kan worden.”

ACHTERGRONDINFORMATIE

1. NJI: jeugdparticipatie
bevorderen: https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Sterke-basis-voor-dejeugd/De-rol-van-de-gemeente/Jeugdparticipatie-bevorderen
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