
GEMEENTE I/vE E RT

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 20 augustus 2019

Onderwerp

Kenmerk
Jongerenpa rticipatie 20 19

764933/764934

Geachte raadsleden,

Bij de beantwoording van de motie Jongerenparticipatie bij de begrotingbehandeling 2019 in november
2018 is toegezegd dat in het tweede kwartaal van 2019 een overzicht zou volgen van
jon geren pa rticipatie.

In deze brief leest u de huidige stand van zaken en geven we een doorkijkje naar de toekomst.

Inleiding
Wij onderschrijven de wens om jongeren te betrekken bij de politiek. We kijken graag samen met het
jongerenwerk en andere partners welke behoefte jongeren hebben om op een actieve en eigentijdse
manier te participeren en waar mogelijk betrokken te worden bij de politiek. Ervaring leert dat dit het
best werkt op een natuurlijk moment, op een gerichte manier en aansluitend op de belevingswereld
van jongeren. Daarbij zoeken we aansluiting met bestaande projecten en gaan we expliciet in op de
vraagstukken van jongeren.

Overzicht activiteiten en projecten Jongerenparticipatie
Onderstaand overzicht geeft een beeld van lopende activiteiten die ruimte bieden voor
jongerenparticipatie of kunnen dienen als ingang hiervoor. Het is opgebouwd aan de hand van de
participatieladder zodat het onderscheid in niveau en insteek van deelname inzichtelijk is. Het
overzicht maakt inzichtelijk dat het betrekken van jongeren bij activiteiten actief en
domeinoverstijgend wordt opgezocht.

Co-produceren Jongerencentrum de HangOut Boshoven heeft zeer veel bezoekers. Hier
wordt actief opgehaald wat deze jongeren willen. In overleg wordt
maandelijks een activiteitenkalender opgesteld waarbij de jongeren waar
mogelijk en naar vermogen een rol nemen in de voorbereiding en
uitvoering.
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Dorpsraad Stramproy heeft een zeer actieve jongerenraad die naast
belangenbehartiging ook activiteiten voor de jeugd van het dorp
organiseren.

Meebeslissen Bij de invulling van het aanbod van het jongerenwerk bij HangOut St. Louis
worden 10-14 jarigen uit de wijk Groenewoud en van basisschool
AandeBron en vmbo Het Kwadrant actief gevraagd om mee te denken over
het aanbod en de planning hierop aan te passen. Dit is gericht op het
versterken en benutten van eigenaarschap. Het jongerenwerk streeft
ernaar dat de deelnemers zich binden aan de locatie en de activiteit.

Adviseren Speaking Minds is een jongerenparticipatieproject waarin jongeren aan de
hand van actieve lessen meedenken over armoedebeleid. Zij doen kennis
op over het opstellen van beleid en gaan in gesprek met verschillende
ambtenaren en mensen uit het veld. Na 10 weken komen de jongeren met
adviezen aan de gemeente (wethouders) over hoe armoede onder de
jeugd te bestrijden. Jongerenwerkers zijn getraind in de methodiek. Dit
project wordt 3x per jaar uitgevoerd met verschillende klassen op het
middelbaar beroepsonderwijs. De eerste presentaties van de adviezen van
de jongeren zijn geweest op 1 februari en 15 april 2019.

75 leerlingen van Philips van Horne scholengemeenschap en 25 leerlingen
van het College hebben meegedacht over de toekomst van Sportpark St.
Louis en hebben hun resultaten op ll april en 9 mei gepresenteerd in de
Raadzaal.

De Rabobank heeft jaarlijks een wedstrijd voor basisscholen waarbij
leerlingen ideeën voor een duurzame basisschool kunnen indienen.

Op eigen initiatief hebben in juni 2079 4leerlingen van het College te
kennen gegeven de gemeenteraad te willen adviseren op thema's die zij
zelfstandig willen kiezen.

Ongeveer 80 brugklasleerlingen van Philips van Horne
scholengemeenschap gaan de gemeente adviseren over het terugdringen
van dumpingen en bijplaatsingen bij de afvalcontainers. Dit project loopt
vanaf november 2019 tot februari 2020

Raadplegen Adviesvangers: het Centrum voor Jeugd en Gezin vraagt jongeren gericht
om hun mening over diverse actuele zaken en weet wat de meest gestelde
vragen van jongeren over het aanbod voor jeugdhulp zijn. Deze methodiek
is in heel Midden-Limburg uitgezet en is in Weert succesvol.

In de Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd is een van de drie
basisthema's 'Eigenaarschap'. ln 2OL7 is hierover een themamiddag
opgezet waarbij leerlingen van het voortgezet onderwijs een presentatie
hebben gegeven. In een volgend overleg zal worden opgehaald welke
activiteiten gericht op eigenaarschap, burgerparticipatie en
maatschappelijke betrokkenheid er op de diverse scholen worden
aangeboden.

Kinderopvang Humankind zet al op jonge leeftijd in op participatie en
vergadert jaarlijks met de regionale kinderraad BSO in de Raadzaal.



Jongeren worden betrokken in het participatietraject dat wordt opgezet
voor de totstandkoming van de strategische visie "Werken aan Weert
2030".

Meedoen De afdeling Openbaar Gebied faciliteert initiatieven van onderwijs en
buu rtbewoners rondom (zwerf)afvalprojecten u itgevoerd door kinderen en
jongeren. Recente voorbeelden hiervan zijn kinderen uit Graswinkel,
basisschool Aan de Bron, Joannesschool Tungelroy, De Firtel in Stramproy
en de Koalaschool (AZC).

Het onderhoud van burgerinitiatief Vrakkerplein wordt (mede) uitgevoerd
door leerlingen van het basisonderwijs.

Via de website www.goedbezigweert.nl en coachingsproject 2Gether van
Punt Welzijn zetten jongeren zich in voor anderen. Vanuit Punt Welzijn
wordt ondersteuning geboden aan jonge mantelzorgers.

De diverse afdelingen van Kindervakantiewerk draaien dankzij een grote
groep jonge vrijwilligers.

Jaarlijks organiseert 4 Havo van de Philips van Horne het Model European
Parliament in de Raadzaal, een debatwedstrijd in de vorm van een
simulatiezitting van het Europees Parlement.

Basisschoolleerlingen nemen deel aan herdenkingsactiviteiten rondom
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag op 4 en 5 mei.

Het examengala voor het voortgezet onderwijs wordt door en met
jongeren georga n iseerd.

De doelgroep 'jongeren' is zeer divers. Om een breed bereik te blijven houden zullen wij stimuleren dat
vernieuwende media worden ingezet.

In het plan van Aanpak zwerfafval van de afdeling Openbaar Gebied heeft het betrekken van kinderen
en jongeren bij de zwertafvalaanpak een prominente rol.

Wij willen deze projecten en activiteiten graag doorzetten en (desgewenst) met de gemeenteraad en
samen met onze partners en jongeren bespreken wat deze projecten opleveren en hoe we jongeren bij
de politiek kunnen betrekken. Bij het aanhaken bij bestaande actíviteiten hoeft dit niet altijd extra
kosten met zich mee te brengen.

Met vriendelijke groet,
bu rgemeester en wethouders,

G. Brinkman
gemeentesecretaris
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