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Onderwerp  

Plan van aanpak Jongerenparticipatie  

 

Kennisnemen van 

In deze nota informeren wij u over de stand van zaken rondom het plan van aanpak 

jongerenparticipatie en in het bijzonder over de ontwikkelingen van de jongerenadviesraad. In kwartaal 

2 van 2020 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het plan van aanpak jongerenparticipatie. 

Bijlage bij dit plan van aanpak is het ‘werkplan Jongerenadviesraad’. In dit werkplan wordt beschreven 

hoe de jongerenadviesraad te werk gaat. De bevoegdheden van de jongerenadviesraad zullen worden 

vastgelegd in een verordening die ter besluitvorming in kwartaal 2 aan de raad zal worden voorgelegd. 

 

Inleiding  

In West Betuwe bieden we een doorlopende participatielijn aan voor jongeren vanaf ongeveer 10 jaar. 

Dit doen we door het aanbieden en inzetten van diverse activiteiten en mogelijkheden per 

leeftijdscategorie, waaronder: Democracity, de jongerenadviesraad, maatschappelijke diensttijd en de 

jongerenwaardering. In het plan van aanpak jongerenparticipatie zal worden beschreven hoe in 2020 

uitvoering zal worden gegeven aan deze activiteiten. In deze informatienota wordt de stand van zaken 

per activiteit beschreven.  

 

Plan van aanpak Jongerenparticipatie  

Democracity 

Ook in 2020 zullen alle basisscholen uit de gemeente West Betuwe worden uitgenodigd om deel te 

nemen aan het spel Democracity, dat wordt uitgevoerd door Prodemos. Hier is veel animo voor en de 

verwachting is dat steeds meer basisscholen van dit aanbod gebruik zullen maken. Daarnaast is er de 

ambitie om in 2020, in navolging van de succesvolle speeddate op de Lingeborghschool in december 

2019, wederom een speeddate te organiseren op 1 of 2 middelbare scholen in de gemeente.   

 

Jongerenadviesraad 

De jongerenadviesraad is geïnstalleerd in het laatste kwartaal 2019 en bestaat bij de start uit 18 

enthousiaste jongeren tussen de 12-20 jaar uit 11 verschillende kernen van de gemeente West 

Betuwe. De jongerenadviesraad heeft een onafhankelijke positie en geeft gevraagd en ongevraagd 

advies aan het college en aan de gemeenteraad. Tijdens de startbijeenkomst hebben de leden met 

elkaar onderwerpen geïnventariseerd en hieruit is een top 3 ontstaan waarmee ze als eerste aan de 

slag zullen gaan.  
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Zowel de gemeente als de jongerenadviesraad zelf vinden het belangrijk dat er duidelijkheid is rondom 

hun taken, werkprocessen en bevoegdheden. Daarom zijn de leden van de adviesraad in kwartaal 1 

2020 aan de slag gegaan om gezamenlijk tot een werkplan te komen. Bij het opstellen van dit 

werkplan wordt de jongerenadviesraad begeleidt door Welzijn West Betuwe en de ambtenaar Jeugd. 

In dit werkplan wordt onder meer beschreven hoe de jongerenadviesraad te werk gaat, welke 

thema’s zij dit jaar zullen oppakken en op welke manier de gemeente de adviesraad kan raadplegen. 

Daarnaast worden in het werkplan onder meer praktische zaken en afspraken beschreven. Met 

behulp van de participatieladder van het Nederlands Jeugdinstituut (zie bijlage 1) wordt per thema 

bepaald wat het doel is, bijvoorbeeld informeren of adviseren. Dit werkplan zal als bijlage aan het 

plan van aanpak jongerenparticipatie worden toegevoegd. De jongerenadviesraad gaat in 2020 onder 

meer aan de slag met de hen gekozen thema’s (verkeers)veiligheid, hulpverlening voor jongeren en 

leefbaarheid (activiteiten en faciliteiten voor jongeren). 

 

Maatschappelijke Diensttijd 

Vanaf 2018 is de landelijke proeftuin Maatschappelijke Diensttijd gestart onder de noemer Jong&Meer 

en in onze gemeente uitgevoerd door Welzijn West Betuwe. Kern van het project Jong&Meer is dat 

jongeren tussen de 16-27 jaar zich inzetten voor hun eigen leefomgeving. Vanaf maart 2020 zal 

Jong&Meer 2.0 van start gaan, wederom uitgevoerd door Welzijn West Betuwe en gesubsidieerd door 

het ministerie VWS/ZonMw. In het project Jong&Meer 2.0 zal er, naast de huidige doelgroep jongeren 

tussen de 16-27 jaar, bijzondere aandacht zijn voor kwetsbare jongeren tussen de 16-27, bijvoorbeeld 

jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt of voortijdig schoolverlaters.    

 

Jongerenwaardering 

Zoals aangegeven in de informatienota ‘Stand van zaken Jongerenparticipatie’ van 26 november 2019 

gaan we jongeren die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt, jaarlijks onderscheiden 

en waarderen. Dit thema wordt in kwartaal 2 aan de jongerenadviesraad voorgelegd met de vraag om 

mee te denken over de invulling hiervan. In 2020 zal de eerste waardering worden uitgereikt.  

 

Financiën 

Voor begeleiding van de jongerenadviesraad is €15.000 per jaar opgenomen in de begroting. Voor het 

programma Democracity staat een bedrag van €5000 in de begroting. De maatschappelijke diensttijd 

wordt uitgevoerd door Welzijn West Betuwe en gefinancierd door het ministerie van VWS/ZonMw. De 

jongerenwaardering willen we binnen de bestaande middelen uitvoeren.  

 

 

Communicatie 

Voor het opstellen van het plan van aanpak jongerenparticipatie zijn er per activiteiten diverse 

betrokkene, zoals de griffie (Democracity), de leden van de jongerenadviesraad en Welzijn West 

Betuwe. Met hen zal per activiteit invulling worden gegeven aan de uitvoering ervan in 2020.  
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Vervolg 

In kwartaal 2 van 2020 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het plan van aanpak 

jongerenparticipatie. Het werkplan jongerenadviesraad met daarin het werkproces en afspraken zal 

als bijlage worden toegevoegd.  

De bevoegdheden van de jongerenadviesraad zullen worden vastgelegd in een verordening en ter 

besluitvorming worden voorgelegd aan de raad in kwartaal 2 2020.  

 

 

Bijlage(n) 

Participatieladder Nederlands Jeugdinstituut. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,     de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 
  



  

10 maart 2020  

Kenmerk   

Pagina 4 van 4  

 

 

Bijlage 1 Participatieladder jeugdparticipatie Nji 
 

Meedoen of participeren kan op verschillende manieren en niveaus van betrokkenheid. Om dit 
zichtbaar te maken heeft de socioloog Roger Hart (1992) de - veelgebruikte - participatieladder 
ontwikkeld met treden voor toenemende inbreng, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. In 
verschillende situaties kan voor verschillende niveaus van betrokkenheid gekozen worden. 
 

 Informeren 
Volwassenen voeren het project of de activiteit uit. De jeugd wordt ad hoc betrokken door ze te 
informeren. 
 

 Raadplegen 
Volwassenen voeren het project of de activiteit uit. De jeugd wordt geraadpleegd, heeft inzicht in het 
proces en hun mening wordt serieus genomen. 
 

 Adviseren 
Volwassenen coördineren het project of de activiteit. De jeugd wordt bij onderdelen betrokken en om 
advies gevraagd. 
 

 Coproduceren 
De jeugd neemt het initiatief voor een project of activiteit en neemt besluiten over de uitvoering. 
Volwassenen hebben een begeleidende rol. 
 

 (Mee)beslissen 
De jeugd neemt het initiatief en voert het project uit. Volwassenen kunnen eventueel bij de 
besluitvorming betrokken worden. 
 
 
 

 


