
                                           

Portefeuillehouder: T. Geelen Akkoord: Afdeling: OCSW

Programma: 6. Zorg, inkomen en participatie

Nummer Motie of 
amendement:

VI.M.4

Partij: Weert Lokaal

Motie/amendement
Jongeren (meer) betrekken bij politiek. Daarbij uit gaan hoe jongeren dit vorm zouden willen geven. 
Andere vormen van jongerenparticipatie in te zetten. Daartoe een of meerdere vormen van 
jongerenparticipatie te organiseren om jongeren een stem te geven en hierbij ook middelbare scholen en 
(politieke) jongerenverenigingen te betrekken. Door directer in contact te staan met de Weerter jeugd kan 
de gemeente Weert beter inspelen op vraagstukken van jongeren. Daarvoor wel de drempel verlagen en 
jongeren op een eigentijdse wijze benaderen.
Reactie portefeuillehouder in de raad
O Overbodig
O Ontraden
x Overnemen

Antwoord:
 We onderschrijven uw wens om jongeren te betrekken bij 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. Dit moeten 
we op een natuurlijk moment en op een gerichte manier doen, die aansluit bij de belevingswereld 
van jongeren.

 Daarbij zoeken we aansluiting met bestaande projecten en gaan we expliciet in op de 
vraagstukken van jongeren. 

 Op dit moment lopen o.a. al de volgende projecten waarbij we aansluiten:
o Adviesvangers: het CJG vraagt jongeren gericht om hun mening over diverse actuele zaken 

en weet wat de meest gestelde vragen van jongeren zijn. Deze methodiek is in heel 
Midden-Limburg uitgezet en in Weert succesvol. 

o Er zijn panels waarin gebruikers van jeugdhulp om hun input worden gevraagd. 
o Speaking Minds: in het kader van armoedebeleid zijn er workshops gegeven in diverse 

klassen op het MBO. Jongerenwerkers zullen worden getraind in deze methodiek waarmee 
juist jongeren in armoede worden betrokken. 

o Jongerenwerk bloeit, de Hangout heeft zeer veel bezoekers. Hier wordt ook opgehaald wat 
deze jongeren willen. 

o Maatschappelijke dienst en uitbreiding buitenschoolse arrangementen kunnen ook leiden 
tot meer politieke betrokkenheid. 

o Kinderopvang Humanitas zet al op jonge leeftijd in op participatie en vergadert jaarlijks 
met de kinderraad in de raadszaal. 

o Aanhaken bij activiteiten van voortgezet onderwijs: bijvoorbeeld bij debatwedstrijden 
waarvoor jaarlijks in de raadzaal wordt geoefend.

o Daarnaast kunnen we jongeren gericht benaderen via polls voor advies over actuele 
onderwerpen op een raadsagenda (bijvoorbeeld fietsroutes door centrum, fietsen bij 
station, woonruimte voor jongeren)

o (overigens heeft de dorpsraad Stramproy een zeer actieve jongerenraad) 

 We willen deze projecten graag doorzetten en (desgewenst) in 2019 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 activiteiten hoeft dit niet 
altijd extra kosten op te leveren, maar zo nodig kan het budget voor experimenten en 
maatschappelijke dienst hiervoor worden ingezet. 

NB: m.b.t. de 2e punt: “Dit ook mee te nemen in de beleidskalender van de gemeente Weert” 
vragen we ons af wat er mee bedoeld wordt.


