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betreft Motie 36 Jeugdgemeenteraad

Geachte leden van de gemeenteraad,

Graag informeren w'rj u over motie 36'Jeugdgemeenteraad' met einddatum 25 mei
2020. ln deze motie heeft de pvdA gevraagd te bezien of er in Leiderdorp een
Je ugdgemee ntera ad of soortge I ijk i n itiatief ka n wo rden georga nisee rd.

ln voorgaande brieven aan de raad is te lezen dat na inventarisatie wordt getwíjfeld
over de haalbaarheid van een jeugdgemeenteraad. Het belangrijkste argument
hiervoor is dat het lastig is om jeugd langdurig te interesseren. Dit wordt versterkt
door de ervaring van de gemeente Zoeterwoude met hun jongerenraad en de
ervaring met het voormalige Trend-team in Leiderdorp. Maar, zoals te lezen is in het
coalitieakkoord, is het college voornemens de betrokkenheid van de jeugd bij het
politieke proces te stimuleren. Om deze betrokkenheid en interesse te stimuleren
wil het college de jeugd in contact brengen met de lokale democratie.

Graag organiseert het college een Leiderdorpse week van de Democratie. Deze
week zal in het teken staan van het gemeentebestuur, waarbij collegeleden en
leden van de gemeenteraad bezoeken zullen afreggen aan groepen 7 en g van
Leiderdorpse basisscholen. ln samenwerking met de scholen en griffie zullen
interessante bijeenkomsten worden voorbereid waarbij het functioneren van de
gemeente als politieke bestuursstructuur centraal staat. De leerlingen uit de
groepen 7 en 8 komen zo meer te weten over de lokale democratie en het
besluitvormíngsproces en krijgen de kans om aan de hand van casussen besluiten te
nemen en vragen te stellen aan bestuursleden uit Leiderdorp.

Naar aanleiding van de eerder gedeelde inventarisatie met de gemeenteraad zijn er
aanvullende gesprekken gevoerd met de partijen pvdA en D66. Deze partijen gaven
aan de schoolbezoeken te willen koppelen aan een jaarlijkse vergadering van een
kindergemeenteraad en de bezoeken te beschouwen als voorbereiding op deze
jaarlijkse vergadering . Het college kiest ervoor om allereerst te investeren in
langdurige interesse in het politieke proces onder de Leiderdorpse jeugd en de
betrokkenheid van scholen. Door een jaarlíjkse terugkerende week van de
Democratie te organiseren wordt de interesse en betrokkenheid geborgd.
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Gegeven de huidige covid-19 crisis en gezien de druk die in deze tijd bij de scholen

ligt is een week rondom de lnternationale Dag van de Democratie op 15 september

2020 geen juist moment. Een passend moment voor de Leiderdorps Week van de

Democratie zal begin maart 2O21. zijn, waarbij in het licht van de democratie ook de

aanstaande Tweede Kamerverkiezingen kunnen worden meegenomen.

Het college is zich er van bewust dat dit inzet vraagt van raadsleden binnen

schooltijden. Bij bereidheid tot deelname zal het bezoek in overleg met de griffie

worden georganiseerd. Uiteraard hopen wij op jullie enthousiaste inzet. Het is een

aantrekkelijk manier om als lokale politiek naar buiten te treden en deze week kan

als opmaat fungeren tot een langdurige interesse in het politieke proces onder de

Leiderdorpse jeugd.
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