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betreft Raadsbrief motie 13 PvdA D66 Jeugdgemeenteraad

Geachte leden van de gemeenteraad,

De PvdA heeft gevraagd naar de stand van zaken betreffende motie i.3 pvdA D66
Jeugdgemeenteraad met einddatum 01-07-2019. tn deze motie heeft de pvdA

gevraagd te bezien of er in Leiderdorp een jeugdgemeenteraad of soortgelijk
initiatief kan worden georganiseerd. Met deze brief informeren wij u over de stand
van zaken van deze motie.

Stand van zaken
ln de afgelopen maanden is er een verkenning geweest om te inventariseren of we
vorm kunnen geven aan een jeugdgemeenteraad of soortgelijk initiatief.
Hiertoe zijn er gesprekken gevoerd met een jongerenwerker, docent
maatschappijleer van het Visser't Hooftcollege en beleidsmedewerkers van de
gemeente Zoeterwoude en Leiden. Dit is ook onderwerp van gesprek geweest op
het directeurenoverleg van de basisscholen. ln de gesprekken zijn twee aspecten
meegenomen: 1) behoefte aan (het faciliteren van) betrokkenheid van jongeren bij
de gemeente 2) vorm (jeugdgemeenteraad of anders).

op basis van de reacties van de (basis)scholen en jongerenwerker kunnen we
concluderen dat het belang van betrokkenheid van jongeren bij de politiek wordt
onderschreven, met name vanuit educatief oogpunt. Er wordt nog wel getwijfeld
over de haalbaarheid van een jeugdgemeenteraad. Het belangrijkste argument
hiervoor is dat het lastig is om jongeren 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.

De inventarisatie onder directeuren van de basisscholen laten zien dat er bij
verschillende scholen interesse ís om vanuit het educatieve curriculum invulling te
geven aan een kennismaking met de lokale politiek. Momenteel zijn we bezig om
deze interesse te concretiseren. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit een aanvulling
zijn op de vormen van jongerenparticipatie die we nu al organiseren, zoals de Dag
van de Lokale Democratie, lesbezoek maatschapp'rjleer Visser't Hooft,
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jongerenwaardering en een jongerenjury (die meedenkt over de

jongerenwaardering).

Plannlng
De komende maanden zullen we gebruiken om de interesse van scholen te

concretiseren en een passend aanbod uit te werken. De verwachting is dat er in

schooljaar 2019-2020 uitvoering gegeven kan worden aan een vorm van

betrokkenheid van kinderen en jongeren bij de gemeente Le¡derdorp. U zult

hierover voor de zomervakantie nader geÏnformeerd worden.

Hoogachtend,
burgemeester en

L.M. Driessen-Jansen

burgemeester
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