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Motie – Jong geleerd, oud gedaan! 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 17 november 2022, gelezen het raadsvoorstel 
´Programmabegroting 2023´, 
 
constaterende dat: 

1. jongeren een belangrijke stem horen te hebben bij het maken en uitvoeren van gemeentebeleid, 
zoals vastgesteld in artikel 12 van het VN Kinderrechtenverdrag; 

2. het SER Jongerenplatform adviseert dat jongeren meer betrokken worden bij al het beleid dat 
jongeren raakt; 

3. in de begroting een bedrag van 15.000 euro in 2024 is opgenomen om te onderzoeken: 
- hoe de jongerenagenda in de gemeente Woerden kan worden ingevuld; 
- of er behoefte en draagvlak is om een jongerenraad in Woerden te installeren; 

4. in 2023 een aanpak wordt ontwikkeld om beter aan te sluiten op de wensen en behoeften van 
jongeren, gekoppeld aan de doelen van de nieuwe MAG; 

5. jongeren nog niet vaak genoeg geïnformeerd worden over en betrokken worden bij lokale 
beleidstrajecten die over jongeren gaan; 

6. jongeren nog niet dezelfde kennis hebben over de besluitvormingsprocessen als bestuurders; 
7. het belangrijk is om jongeren te stimuleren en te enthousiasmeren om mee te denken en mee te 

besluiten met de gemeenteraad in Woerden over alle zaken die jeugd- en jongeren aangaan; 
8. er verschillende individuele jongeren momenteel erg actief zijn om maatschappelijk hun steentje 

bij te dragen; 
9. jongerenorganisatie en actieve jongeren vrijwillig en vanuit intrinsieke motivatie en zonder 

vergoeding hun maatschappelijke bijdrage leveren. 
 
overwegende dat:  

1. in veel gemeenten jongerenraden actief zijn, waarbij in sommige gemeenten ook een 
jeugdburgemeester is geïnstalleerd; 

2. er veel informatie beschikbaar is in andere gemeenten in de vorm van best practices over de 
vormgeving van jongereninspraaktrajecten; 

3. de aanwezige jongerenverenigingen in Woerden veel expertise in huis hebben op het gebied van 
behoeften en welbevinden van jongeren; 

4. dit voor de gemeente Woerden een prachtige kans is om de stem van de jongeren actief te laten 
horen, 

 
verzoekt het college: 

1. bij het ontwikkelen van de  jongerenagenda de jongeren actief te betrekken en de bestaande 
jongerenorganisaties hier een participerende rol in te geven; 
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2. in de jongerenagenda te onderzoeken of er behoefte en draagvlak is om bij een actieve 
jongerenraad ook een jeugdburgemeester te benoemen; 

3. in de jongerenagenda te streven naar het uitgangspunt dat jongeren altijd aan het begin van 
besluitvormingsprocessen, die ingaan op hun leefomgeving, worden betrokken; 

4. de intrinsieke motivatie en inzet van jongeren niet als vanzelfsprekend als pro deo 
vrijwilligerswerk te beschouwen en bij het bespreken van de jongerenagenda ook expliciet te 
bespreken en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een passende vrijwilligers/ 
onkostenvergoeding toe te kennen; 

5. informatie en beleidsstukken in kindvriendelijke taal beschikbaar te stellen, 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
  
Herma Verbeij, LijstvanderDoes  
Lilian Biber, Progressief Woerden 
Lia Noorthoek, ChristenUnie-SGP 
Malik Arbaj , Woerden&Democratie  
Femke Merel van Kooten, Splinter 
Daphne van der Wind, CU-SGP 
 

 
Toelichting 
De  VNG vindt een jongerenagenda zeer belangrijk. https://vng.nl/rubrieken/jeugd 
 
 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden 
in zijn openbare vergadering, gehouden op 17 november 
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