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Motie 05. Vreemd aan de orde van de dag 

raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 30 juni 2022 

onderwerp: Motie over het betrekken van jongeren bij het vormen van een 
jongerenparticipatiestrategie voor de participatievisie 

nde dat: 

• Erin de raad veel besluiten worden genomen die jongeren direct of indirect aangaan; 
• Er nu een bottom-up beweging gaande is van enthousiaste jongeren die hun stem willen 

laten horen in de politieke besluitvorming en graag willen meedenken over initiatieven 
om jongeren meer stem te geven, 

dat: 

• Het betrekken van verschillende (moeilijk te bereiken) doelgroepen goed past bij onze 
ambities in het raadsakkoord; 

• Het betrekken van jongeren in de politieke besluitvorming niet alleen een participatieve 
functie heeft, maar ook een educatieve, burgerschapsvormende functie; 

• De overheid voor de complexe taak staat om het vertrouwen in de politiek terug te 
winnen en het serieus luisteren naar de stem van jongeren hierin een essentieel 
onderdeel is; 

rzoekt de raad om: 

• Uit haar midden een (tijdelijke) technische commissie jongerenparticipatie aan te 
stellen; 

• Deze commissie de opdracht mee te geven om tot een jongerenparticipatiestrategie te 
komen, die samen met jongeren en jongerenorganisaties tot stand wordt gebracht; 

• In deze jongerenparticipatiestrategie op te nemen op welke manieren jongeren het best 
bij de politieke besluitvorming betrokken kunnen worden en uit te werken hoe dit zo 
goed mogelijk kan worden uitgevoerd; 

• Deze jongerenparticipatiestrategievervolgens als onderdeel op te nemen in de 
participatievisie van de raad. 

gaat over tot de orde van de dag 

ogezand, 30 juni 2022 

mens de fractie (s) 

roenlinks, D66 
~shano Dewnarain Yannick Lutterop 

DA BBB-Leefbaar Midden-Groningen 
rianne van der Burg Nette Kruzenga 
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overgenomen 

De motie is angenomen met stemverhouding .~ ~ : ... ~.~( 

verworpen 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 juni 2022 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

Mieke Bouwman 

Griffier 

Motie: 
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 

Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


