
U*mi,e¡w w^ ilÂ oB

GROEl{LIilKS @PvoA rHBB
@ Heemstede

Motie De jeugd heeft de toekomst
Jonge mensen structureel betrekken bij gemeentelijk beleid

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 2 en 3 november 2017

Constateert datl

de jeugd geen formeel aanspreekpunt heeft bij de gemeente Heemstede

in Heemstede de afgelopen jaren scholieren op incidentele basis berokken zijn geweest bij

het raadswerk

er dit jaar een raadswerkgroep 'Raadslid in de Klas' is ingesteld die alle basisscholen alsmede

een VO-school bezoekt

veelvan de besluiten die onze raad neemt de ontwikkeling van Heemstede betreffen en

daarmee van invloed zijn op (de toekomst van) de jeugd

het op een gestructureerde wijze meedenken met gemeentebeleíd door jongeren tussen de

72 en ZLjaar inmiddels in meer dan dertig gemeenten is geformaliseerd

het in Heemstede ongeveer 2000 jongeren betreft die tussen de 12 en 27 jaar zijn

Overwegend dat

het werk van de raadswerkgroep 'Raadslid in de klas' een structureel vervolg verdient
deze motie weliswaar alleen betrekking heeft op jongeren maar dat ook kinderen in de

basisschoolleeftijd op termijn een platform verdienen

het gemeentelijk beleid in Heemstede wordt vastgesteld door een gemeenteraad met leden

van een gemiddeld leeftijd die betrekkelijk hoog ligt
het zinvol is en tot een betere besluitvorming leidt om meer structureel gebruik te maken

van opvattingen en ideeën die er bij jongeren leven
jongeren gelegenheid zou moeten worden geboden om meer intensief te ervaren hoe de

(lokale) democratie werkt
maatschappelijke betrokkenheid van jongeren zo kan worden bevorderd

Verzoekt het college:

Een voorstel uit te werken over de wijze waarop jongeren tussen de 12 en 2L )aar structureel
betrokken kunnen worden bij de lokale democratie.
ln dit voorstel bewezen concepten in den lande ter inspiratie mee te nemen

ln het voorstel ook de mogelijkheden te verkennen om kinderen in de basisschoolleeftijd op
gestructureerde wijze erbij te betrekken
Gereed: tweede kwartaal 2018
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En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekend door.:

Annelies van der Have
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