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Uitvoeringsplan Jongerenparticipatie en jongerenwaardering
Kennisnemen van
In deze nota informeren wij u over het uitvoeringsplan jongerenparticipatie en jongerenwaardering. Als
bijlagen zijn toegevoegd: 1) uitvoeringsplan Jongerenparticipatie en jongerenwaardering en 2) het plan
van aanpak Jongerenadviesraad.
Inleiding
In West Betuwe bieden we een doorlopende participatielijn aan voor jongeren vanaf 11 jaar. Dit doen
we door het aanbieden en inzetten van diverse activiteiten en projecten per leeftijdscategorie:
Democracity, de Jongerenadviesraad, speeddate tussen middelbare scholieren en raadsleden en
Maatschappelijke Diensttijd. Naast participatiemogelijkheden gaan we jongeren die zich inzetten voor
de leefbaarheid waarderen voor hun inzet, met de jongerenwaardering. In het uitvoeringsplan
Jongerenparticipatie en jongerenwaardering staat beschreven hoe we hieraan vanaf 2020 invullingen
en uitvoering gaan geven.
De Jongerenadviesraad heeft in het 1e kwartaal van 2020 een plan van aanpak opgesteld. Hierin is
beschreven hoe de jongerenadviesraad te werk gaat. De bevoegdheden van de Jongerenadviesraad
zijn vastgelegd in de Verordening Jongerenadviesraad West Betuwe.
Kernboodschap
Doorlopende participatielijn voor jeugd en jongeren in het kader van het vergroten van
maatschappelijke en politieke betrokkenheid voor diverse leeftijden.
Financiën
De benodigde bedragen voor de diverse onderdelen van de doorlopende participatielijn zijn
opgenomen in de begroting:
Democracity en speeddate
: €5000
Jongerenadviesraad
: €15.000
Maatschappelijke Diensttijd
: dit wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse organisatie voor
gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw)
Jongerenwaardering

: het streven is om dit binnen de bestaande middelen uit te voeren.
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Communicatie
De communicatie zal worden aangepast aan de specifieke activiteiten en projecten.
Vervolg
De diverse activiteiten en projecten hebben een eigen uitvoering en planning. Deze zijn beschreven in
het uitvoeringsplan Jongerenparticipatie.
Bijlage(n)
1) Uitvoeringsplan jongerenparticipatie en jongerenwaardering in West Betuwe
2) Plan van aanpak Jongerenadviesraad
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