
 
 
 

 
I  N  I  T  I  A  T  I  E  F  V O O R S T E L  

  
G E M E E N T E R A A D  F R A N E K E R A D E E L  

 
Voorstel van: 
raadsleden G. Iedema-Zondervan (FNP) en G.D. Geldof (D66) 
Onderwerp: 
Jongeren Adviesraad 
Voorgenomen besluit: 
 

1. De jeugd te interesseren voor onze samenleving en gemeentepolitiek en dit 
bewerkstelligen door het oprichten van een Jongeren Adviesraad. 
2.De vergaderingen van de Jongeren Adviesraad, ongeveer 4 tot 6 keer per jaar, te laten 
plaats vinden in oude raadszaal van het Stadhuis in de gemeente Franekeradeel. 
3. Alle fracties te betrekken bij deze Jongeren Adviesraad. 
 

Inleiding: 
Alle fracties in de gemeenteraad willen de jeugd interesseren voor de gemeentepolitiek en ze 
kennis laten maken met DE POLITIEK , debatteren, vergaderen en bewust maken van wat er 
zoal speelt in de gemeente. Een werkgroep uit verschillende partijen heeft na een grondige 
oriëntatie een opzet gemaakt voor een Jongeren Adviesraad (JA). Daarvoor lijkt voldoende 
draagvlak te zijn. 
 
Projectplan: 
De JA zal bestaan uit jongeren in de leeftijdscategorie 14 tot 18 jaar, die ofwel woonachtig ofwel 
schoolgaand zijn in de gemeente Franekeradeel. Dit is nodig om zoveel mogelijk betrokkenheid 
te hebben bij de te behandelen punten in de JA. Een minimum van 5 leden wordt noodzakelijk 
geacht om tot een werkzaam geheel te komen. 
Iedereen is welkom, zij die interesse hebben in politiek, of willen leren debatteren of zich 
gewoon betrokken voelen bij wat er allemaal speelt in de gemeente Franekeradeel. Bovendien 
draagt het bij aan de persoonlijke ontwikkeling. Van de jongeren wordt geen politieke kleur 
verwacht. 
De JA zal 6 keer per jaar vergaderen. Dit om de jongeren niet te zwaar te belasten en de drempel 
voor deelname niet te hoog te maken. De vergaderingen zullen plaatsvinden in een ruimte 
beschikbaar gesteld door de gemeente Franekeradeel. De leden wijzen zelf een voorzitter aan en 
eventueel een agendacommissie en een griffier, die zij zullen kiezen uit het eigen leden. De 
agendapunten worden gedeeltelijk door de jongeren zelf aangedragen, een vereiste is wel dat de 
onderwerpen tot het taakgebied van de (reguliere) gemeenteraad behoren. De andere 
onderwerpen worden gekozen uit de agenda van de (reguliere) gemeenteraad. De uitkomst van de 
vergadering zal aan de leden van de gemeenteraad en/of aan het college worden aangeboden. 
Samengevat: De JA mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. 



 
Werving van jongeren: 
Voor de werving van jongeren worden docenten van het voortgezet onderwijs in de gemeente 
Franekeradeel ingeschakeld. Bovendien wordt er contact gelegd met jeugdorganisaties in de 
gemeente en is een jongeren ambassadeur gevonden (een raadslid in jeugdgemeenteraad van 
andere gemeente) die bereid is om jongeren te motiveren. 
 
Trainingen: 
De vergaderingen worden aangevuld met trainingen en inleidingen over het bestuur van de 
gemeente, debatteren, vergadertechniek en dergelijke. Een groot aantal personen, die betrokken 
zijn bij het gemeentebestuur, actief zijn in de politiek of werkzaam zijn in het onderwijs, wordt 
gevraagd belangeloos mee te werken. 
 
Doel: 
Jongeren meer betrekken bij de samenleving en gemeentepolitiek, trainen op het gebied van 
debattechnieken, vergadervaardigheden en ervaring opdoen op het gebied van besturen. 
 
Waakzaamheid: 
Zonder de juiste begeleiding is de kans groot, dat het geen werkzaam geheel wordt. Zonder de 
aangegeven trainingen en inleidingen verliest deze JA zijn aantrekkelijkheid. Dit geldt ook voor 
het kunnen vergaderen in een ‘echte’ raadszaal. Voor de begeleiding wordt een werkgroep 
gevormd. 
 
Financiën: 
Het is de bedoeling dat de JA budgetneutraal werkt. Dit kan doordat alle betrokken partijen, 
college, opleiders e.d. bereid zijn zich hier kosteloos voor in te zetten. Bij de eerste presentatie 
van het projectplan met betrekking tot het oprichten van een JA is brede steun nodig van de 
gemeenteraad. 
 
De initiatiefgroep zal na instemming van de gemeenteraad een werkgroep voor begeleiding van 
de JA vormen. De werkgroep zal een plan van uitvoering opstellen en over gaan tot oprichting  
van de JA, zo mogelijk nog in het nieuwe politieke seizoen 2016-2017. 
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