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Stellers:
Daan Hooiveld van de fractie van Gemeentebelangen en Ankie Huijing van de fractie van het
CDA

Onderwerp:
Jongerenraad Gemeente Borger-Odoorn

Ontwerp raadsbesluit:
Het college van burgemeester en wethouders te voorzien van randvoorwaarden voor de
organisatie van de jongerenraad in de gemeente Borger-Odoorn, waarmee meer houvast
wordt gegeven voor de opzet en instandhouding van die jongerenraad.

Inleiding en motlvennç:
Enige tijd geleden is in Borger-Odoorn een tweede initiatief geweest om een jongerenraad
op te zetten. Een jongerenraad is een advies gevend orgaan voor de gemeenteraad en het
college, dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven. De jongerenraad bestaat uit een
groep jongeren die een afspiegeling is van het werkgebied van onze gemeente. Het eerste
initiatief om een jongerenraad op te starten, was in 2014. Dit is voortvarend van start gegaan
met een groep van ca. 8 jongeren. Nadat initiatiefnemer elders ging studeren en er op dat
moment nog geen helder plan lag, is de groep uit elkaar gevallen. Het vorige initiatief werd in
de zomer van 2018 genomen en is tot op heden onvoldoende van de grond gekomen. Er zijn
in 2018 5 jongeren gestart met het op poten zetten van een jongerenraad in Borger-Odoorn,
maar mede als gevolg van dezelfde redenen als in 2014 én een gebrek aan
randvoorwaarden is het de groep nog niet gelukt om een daadkrachtige en vruchtbare
jongerenraad samen te stellen én te behouden.
Als gevolg van bovenstaande hebben de fracties van Gemeentebelangen en CDA gemeend
de benodigde randvoorwaarden te moeten scheppen die een daadkrachtige en vruchtbare
jongerenraad in de gemeente Borger-Odoorn mogelijk maken. Uiteraard met voldoende
ruimte voor de jongeren om ze niet in de uitvoering te beperken.

Voorstel:
De fracties van Gemeentebelangen en CDA hebben hieronder een aantal randvoorwaarden
opgesteld.
• De jongerenraad kan gevraagd en ongevraagd het college en de gemeenteraad
adviseren en informeren op punten die voor hen belangrijk zijn.
• De jongerenraad bestaat uit maximaal11 jongeren.
• Iedere jongere dient ingezetene te zijn van de gemeente Borger-Odoorn.
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Het lidmaatschap van de jongerenraad is niet verenigbaar met het lidmaatschap van
de gemeenteraad of het college.
Het lidmaatschap van de jongerenraad is niet verenigbaar met werkzaamheden als
ambtenaar bij de gemeente Borger-Odoorn.
De zittingstermijn is maximaal drie jaar met mogelijkheid tot één keer verlenging.
De leeftijdslimiet van jongeren van de jongerenraad van de gemeente Borger-Odoorn
is 15 tot en met 23 jaar.
De jongerenraad heeft een maximaal aantal formele vergaderingen van vijf per jaar
tegen een vergoeding van 35,00 euro per vergadering per lid.
De jongerenraad heeft daarnaast de ruimte om informeel vaker bij elkaar te komen,
hier staat dan, logischerwijs, geen vergoeding tegenover.
De jongerenraad krijgt de beschikking over een subsidie van 750 euro per jaar die
ingezet kan worden voor scholing en/of andere activiteiten.
De jongerenraad krijgt eenmalig de beschikking over een bedrag van 2500 euro dat
dient als opstartbudget.
De financiële effecten van de jongerenraad worden verwerkt in het saldo van de
begroting.
Iedere jongere wordt in de raadszaal formeel benoemd tot lid van de jongerenraad
door burgemeester of wethouder.
Eén van de collegeleden speelt een actieve rol richting de jongerenraad.
De gebiedscoördinator en de jongerenwerker voorzien de jongeren van begeleiding
en organisatie, daarnaast dragen zij zorg voor de verbinding met interne en externe
partijen binnen de gemeente Borger-Odoorn.
De gebiedscoördinator en de jongerenwerker helpen de jongerenraad bij het
opstellen van een huishoudelijk reglement.
De gebiedscoördinator en de jongerenwerker voorzien de jongerenraad van
professionele begeleiding en inspireren de jongerenraad door het hanteren van
verschillende werkvormen.
Het college stelt, in overleg met de jongerenraad, een verordening op die door de
gemeenteraad wordt vastgesteld.

Financiële onderbouwing:
De fracties van Gemeentebelangen en CDA stellen voor de jongerenraad een jaarlijkse
subsidie te verstrekken van 2675 euro + een eenmalige bijdrage van 2500 euro.
Deze kosten zijn als volgt opgebouwd:
• Maximale vergadervergoeding: 11 jongeren X 5 vergaderingen X 35 euro = 1925
euro.
• Activiteitenbudget: 750 euro.
• Eenmalig opstartbudget: 2500 euro.
Het college verwerkt de financiële effecten van de jongerenraad in het saldo van de
begroting.

Ondertekening
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