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Geachte leden van de gemeenteraad,
Van harte gefeliciteerd met uw verkiezing tot gemeenteraadslid. Met uw komst zien wij de toekomst van jongeren
en hun recht op participatie vol vertrouwen tegemoet. Zeker als u dit moment aangrijpt om direct met jongerenparticipatie aan de slag te gaan. Namens vele jongereninitiatieven in Nederland zien wij deze periode als een grote
kans. Hopelijk u ook!
Het wordt steeds duidelijker dat de positie en het toekomstperspectief van kinderen en jongeren in Nederland
verslechtert (zie de recente verkenning van het SER Jongerenplatform ‘Veelbelovend’). Met name de kansenongelijkheid van jongeren wordt groter. Als niets verandert ontstaat er een generatie zonder dezelfde kansen en
mogelijkheden als eerdere generaties. Om dit te keren zijn er drastische maatregelen nodig. Maatregelen met
impact op de leefomgeving van jongeren, maatregelen waarbij ook u en uw gemeente een belangrijke rol heeft.
Neem als raadslid het initiatief om het recht op participatie (artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag) en daarmee
de positie van jongeren in uw gemeente te versterken. Maak het beleid voor jongeren in samenwerking met
jongeren zelf. Daarnaast is het belangrijk om het proces betekenisvol en zo duurzaam mogelijk te laten verlopen.

Betrek kinderen, jongeren en lokale jongerenraden of -initiatieven bij alle besluiten die hen
aangaan (zowel in het sociale als fysieke domein zoals speelruimte, klimaat,
jeugdzorg, onderwijs, cultuur, sport, etc.).
Zorg dat jongerenraden of -initiatieven voldoende capaciteit hebben, inclusief en voldoende
divers zijn om de stem van jongeren in de gemeente te vertegenwoordigen.
Bied jongeren in een jongerenraad of -initiatief de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling.
Bied jongerenraden professionele ondersteuning bij activiteiten en het doen van
onderzoek onder jongeren in de gemeente.
Garandeer een minimumvergoeding als compensatie voor de inspanning van elke jongere.
Zorg in de programmabegroting van de gemeente dat middelen beschikbaar zijn voor
jongerenparticipatie, zodat het college zich ook jaarlijks verantwoordt over hoe hieraan
invulling is gegeven.

Wij vragen u als gemeenteraad in kaart te (laten) brengen hoe uw gemeente op dit moment jongereninspraak en
-participatie faciliteert en in welke mate aan bovenstaande criteria wordt voldaan. Daarnaast vragen wij u tijdens
de vorming en bespreking van het coalitieakkoord in de gemeenteraad deze punten mee te nemen. Zo zorgt u
ervoor dat bij besluitvorming rekening wordt gehouden met de belangen van jongeren.
Wij wensen u veel succes toe met jongerenparticipatie een structurele plek te geven in het beleid. Mocht u vragen
hebben, dan kunt u contact opnemen met Maartje Berger via info@defenceforchildren.nl

Met vriendelijke groet,
Maartje Berger, Defence for Children en Séun Steenken, Nationale Jeugdraad

Dit is een initiatief van leden van het Kinderrechtencollectief: Defence for Children en
de Nationale Jeugdraad in samenspraak met diverse jongerenraden.

