
   
 
Motie Integraal Jeugdbeleid 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 28 maart 2013, gelezen de 
Beleidsbrief Jeugdparticipatie 2013 – 2016, 
 
Constaterende dat: 
1.  Er na de nota “Jeugd en vrije tijd van 2008-2010” geen nieuw integraal 

jeugdbeleidsplan is opgesteld. 
2.  Het college de keus heeft gemaakt om te focussen op jeugdparticipatie, met als 

kernpunten, jeugdparticipatie, jongereninitiafief, jongerenwerk en 
jeugdaccommodaties. 

3. De focus is verwoord in de beleidsbrief jeugdparticipatie, die ter kennisgeving is 
voorgelegd aan de raad ter vervanging van een nieuwe nota.  

 
Overwegend dat: 
1.  Een meerderheid in de commissie Welzijn dd. 6 maart jl. heeft aangegeven een visie 

op jeugd en samenhang met aanpalende beleidsterreinen te missen. 
2.  Onvoldoende duidelijk is gemaakt wat precies bedoeld wordt met jeugdparticipatie, 

wat de (belangrijkste) vormen van jeugdparticipatie zijn (anders dan the Game) en 
wat meetbare doelstellingen van het jeugdparticipatiebeleid zijn. 

3.  De raad de beleidsbrief jeugdparticipatie niet kan zien als de gewenste volwaardige 
opvolger van de nota ”Jeugd en vrij tijd 2008-2010”. 

 
Spreekt uit dat: 
1.  In het kader van de transities het belang toeneemt van een breed gedragen, 

integraal, jeugdbeleid. 
2.  Er meer meetbare doelstellingen te formuleren zijn (wellicht anders dan Smart) dan 

de commissie Welzijn in de huidige beleidsbrief zijn voorgelegd. 
3.  Het jeugdbeleid vastgesteld moet worden door de raad en voorgelegd aan de 

diverse instanties. 
4.  De raad haar verantwoordelijkheid wil nemen in het uitvoeren van haar controlerende 

taak en hiervoor integraal jeugdbeleidsplan noodzakelijk acht. 
 
 
 
 
 
 
 



Verzoekt het college: 
1.   Een startnotitie op te stellen om te komen tot een integrale beleidsnotitie “Jeugd”. De 

beleidsbrief jeugdparticipatie 2013 – 2016 kan hier input voor leveren.   
2. In de startnotie ten minste aan te geven welke hoofdlijnen het nieuwe jeugdbeleid 

dient te hebben, welke de relaties met aanverwante beleidsterreinen zijn en op welke 
wijze een samenhangende meet-methodiek vorm kan krijgen voor het 
beleidsprogramma Jeugd.  

3. Deze startnotitie vóór 15 mei 2013 aan de raad aan te bieden.  
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