
 

 
Motie 
Reg. Nr. M 18.1 
 
Agendapunt:  18. Vreemd aan de agenda 
 

Onderwerp:  De Jeugd heeft de toekomst 

De gemeenteraad van Stichtse Vecht bijeen op 2 februari 2022, gehoord de 
commissieberaadslagingen bestuur en financiën; 
  
Constaterende dat: 
  

• Stichtse Vecht een gemeente wil zijn waar iedereen kan meedoen; 
• kinderen en jongeren op dit moment geen actieve rol hebben bij de totstandkoming van beleid 

en besluitvorming;  
• de gemeente Stichtse Vecht een kinderburgemeester heeft;  
• de gemeente Stichtse Vecht bij beleidsadvies werkt met input van zogeheten 

jongerenadviseurs; 
• de gemeente Stichtse Vecht te maken heeft met de zogenaamde dubbele vergrijzing; 
• Covid-19 een grote impact heeft op de onderlinge verhoudingen in de samenleving; 
• er sprake is van polarisatie in het publieke debat; 
• jeugd de toekomst heeft en de kans zou moeten krijgen daar vorm en inhoud aan te geven; 

 
Overwegende dat: 
  

• de lokale betrokkenheid van kinderen, jongeren en jongvolwassenen belangrijk is;  
• de jongere bewoners vaak verfrissende en innovatieve ideeën hebben op het gebied van 

gelijke kansen, wonen en klimaat etc. 
• zij juist nu een plaats zouden moeten hebben in tijden waar de democratie onder druk lijkt te 

staan;  
• de inzet van kinderburgemeester en jongerenadviseurs gericht is op de uitvoeringspraktijk en 

niet op het besluitvormingsproces; 
 

 
Roept het college op om: 
  

1. een werkbudget van 10.000 euro in de begroting op te nemen;  
2. een plan van aanpak “ontwikkeling democratische burgerschap jongeren 16-23 jaar” 

op te stellen; 
3. dit in samenwerking te doen de recente geïnstalleerde jonge commissie- en 

raadsleden, met VO-onderwijs en jeugdjongerenwerk (Jeugdpunt); 
4. dit plan voorzien van het benodigd budget, uiterlijk bij de voorjaarsnota / kadernota 

aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen,  
 
Samen Stichtse Vecht  Het Vechtse Verbond  PvdA 
 
Riëtte Habes   Mieke Hoek   Joseph Toonen 
 
*dekking zou kunnen komen uit onderzoeksbudget van de gemeenteraad, maar ook uit post 
onvoorzien. 

Voor: GroenLinks, PvdA, ChristenUnie-
SGP, Het Vechtse Verbond, Samen 
Stichtse Vecht 
Tegen: Lokaal Liberaal, VVD, CDA, 
Streekbelangen, PVV, 

Verworpen, de griffier 


