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Motie  
 
Reg. Nr. M. 5.6 
  
Agendapunt: 5. Programmabegroting 2023 
  
Onderwerp: “Laat de toekomst meetellen in alle beslissingen” via een Toekomststoel in de 
raadszaal 
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 8 november 2022,  
gelezen de begroting,  

gehoord hebben de beraadslagingen in de commissie Bestuur en Financiën, 

overwegende dat: 

 de programmabegroting spreekt over 1x per jaar een bijeenkomst voor jongeren; 

 veel kinderen, jongeren en jongvolwassenen de toekomst als uitzichtloos ervaren; 

 we op dit moment te maken hebben met allerlei crises: woningnood, klimaat, 

ongelijke kansen, etc.; 

van mening zijnde dat: 

 we met elkaar in onze besluitvorming ons bewuster zouden moeten zijn van hun 

toekomstperspectief en dat van generaties na hen; 

 we samen, op eigen initiatief, tot voorbeeld kunnen zijn; 

roept de collega fracties in de gemeenteraad en het college op, zelf het initiatief te 

nemen: 

1. een gezamenlijke ontwerpwedstrijd “Toekomststoel” uit te schrijven; 

2. uit haar midden (college-, raads- en commissieleden) een jury samen te stellen; 

3. de kinderburgemeester, de jongerenadviseurs en Stichting Groen om hulp* te 

vragen;  

4. een centrale en zichtbare plek in de raadszaal aan te wijzen om het gewonnen 

ontwerp daar te plaatsen; 

5. dit voorstel voor maart 2023 beklonken en uitgevoerd te hebben; 

6. mogelijke onkosten te betalen uit het raadsbudget; 

 

Samen Stichtse Vecht PvdA   D66 

 

Riëtte Habes   Lukas Burgering Peter van Dam 

 

* deze wedstrijd mede vorm te geven en deze te promoten bij zoveel mogelijk kinderen en 

jongeren in onze gemeente 

 

 

Verworpen, de griffier Voor: D66, Streekbelangen, GroenLinks, 

PvdA, Samen Stichtse Vecht, SP 

Tegen: Lokaal Liberaal, VVD, CDA,  

ChristenUnie-SGP, Het Vechtse Verbond 

 



Toelichting: de toekomststoel is een initiatief van oud minister Jan Terlouw. Hij wil daarmee 

een bewustwording creëren dat de besluiten die we nu nemen, straks op de generaties die 

nog geboren moeten worden, effect heeft. Laat de toekomst meetellen in alle beslissingen! 

https://toekomststoel.nl 


