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Inleiding
Voor u ligt de jeugdparticipatienota ‘De jeugd van tegenwoordig’ van de gemeente Westvoorne.
Een nota waarin wordt gezocht naar het beste pakket aan participatiemogelijkheden om er voor
te zorgen dat de jeugd van tegenwoordig kan meedenken met de gemeente en informatie van
de gemeente kan vinden.
In het eerste hoofdstuk wordt het begrip jeugdparticipatie beschreven en wordt bepaald op
welke vorm van participatie het gemeentelijk beleid zal worden gebaseerd. Er wordt omschreven wat er tot nu toe aan jeugdparticipatie is gedaan binnen de gemeente en wat het draagvlak
is voor jeugdparticipatie. Ook worden in dit hoofdstuk de beleidskaders beschreven waarbinnen
het jeugdparticipatiebeleid vorm zal krijgen. In het tweede hoofdstuk wordt een aantal acties
omschreven. Dit zijn mogelijke instrumenten die kunnen worden gebruikt bij jeugdparticipatie.
Tot slot wordt er geadviseerd over de in te zetten participatieprojecten en de wijze van financiering.

1.

Begripsbepaling en verantwoording

1.1

Aanleiding voor een nota jeugdparticipatie

Eind 2002 is door de gemeenteraad de nota ‘Een agenda voor de jeugd’ vastgesteld. Dit is een
startnota integraal jeugdbeleid met als een van de onderwerpen, jeugdparticipatie. In deze nota
wordt als actiepunt genoemd het verder uitwerken van jeugdparticipatiebeleid. De jaren daarna
is jeugdparticipatie een terugkerend thema in de gemeenteraad geweest. De discussie concentreerde zich vooral rond politieke jeugdparticipatie. De raad wil in contact komen met de jeugd.
In eerste instantie was er een sterke behoefte onder raadsleden aan een jeugdraad. Later werd
dit beeld bijgesteld, doordat uit ervaringen elders bleek dat een jeugdraad niet als vertegenwoordiging van de Westvoornse jeugd kan dienen. Op dit moment staat jeugdparticipatie nog
steeds sterk in de politieke belangstelling en het is dan ook de hoogste tijd voor een startnota
jeugdparticipatie.
Deze nota is een startnota, een nulpunt van waaruit jeugdparticipatie verder vorm wordt gegeven. Bij het vormgeven van de startnota is onder andere gebruik gemaakt van een kleine enquête onder jongeren. Aan de enquête, die onder bezoekers van jongerencentrum de Pit is gehouden ten behoeve van effectmeting PUSH, is een aantal vragen over jeugdparticipatie toegevoegd. Er zijn 30 reacties binnengekomen. Het gaat hier niet om een representatieve groep.
Daarvoor is het aantal respondenten te klein. Bovendien vertegenwoordigt de groep alleen de
Pitbezoekers uit Rockanje en wordt dus een groot aantal jongeren niet vertegenwoordigd. Om
deze reden zijn de resultaten niet gebruikt in deze nota. De resultaten van de enquête zijn als
bijlage bijgevoegd. Het is echter zaak participatiebeleid in de toekomst te toetsen aan de mening van de jeugd zelf.

1.2

Begripsbepaling

Er bestaan verschillende definities en beschrijvingen van jeugdparticipatie. Deze zijn terug te
voeren op twee soorten jeugdparticipatie: maatschappelijke en politieke participatie. Maatschappelijke participatie is de deelname van jongeren aan allerlei activiteiten in hun leefomgeving. Politieke of beleidsgerichte participatie is de inspraak van jongeren en het meepraten over
beleid en voorzieningen. Het jeugdparticipatiebeleid richt zich vooral op politieke participatie.
Westvoorne wil graag samen met jeugd uitvoering geven aan het jeugdbeleid, maar ook samen
dit beleid verder ontwikkelen. Er wordt dus vooral gewerkt met instrumentele participatie; het
doel is het maken van op de doelgroep toegesneden beleid.
Ook kan onderscheid worden gemaakt tussen structurele en incidentele jeugdparticipatie. Het
verdient de voorkeur om jeugdparticipatie structureel in te bedden in het beleid van de gemeente. Het is logisch dat beleid dat voor jongeren wordt gemaakt ook met jongeren wordt gemaakt.
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Dit kan door steeds advies te vragen aan een vaste groep jongeren om structureel input te krijgen. Maar er kan ook voor worden gekozen om met wisselende activiteiten steeds wisselende
groepen jongeren te betrekken. De voordelen van eenmalige activiteiten zijn de laagdrempeligheid en de diversiteit aan jongeren die je kunt bereiken. Daarnaast is het eenvoudig om een
eenmalige participatieactiviteit aan te laten sluiten bij concrete plannen. Bij eenmalige activiteiten is het wel belangrijk dat er gevolg wordt gegeven aan de activiteit. Een overleg over een
skatebaan of hangplek moet wel resulteren in een skatebaan of hangplek. Het moet niet alleen
bij praten blijven. Een voordeel van structurele participatie door een vaste groep jongeren is dat
deze groep continu betrokken blijft bij de gemeente. Er kan op termijn advies worden gevraagd
over algemener beleid. Het nadeel hiervan is dat dit te vaak weinig concreet is, waardoor het
voor veel jongeren vaag en niet aantrekkelijk is. Het is ook moeilijk om jongeren voor een langere periode te binden. Belangrijk is om voor de directe participatie een vast aanspreekpunt voor
jongeren te hebben binnen de gemeentelijke organisatie. Op ambtelijk niveau is dit de beleidsmedewerker Jeugd en op bestuurlijk niveau is dit de portefeuillehouder Jeugd.
Jongeren verschillen onderling in allerlei opzichten van elkaar. Dat geldt ook voor de mate
waarin en de manier waarop ze betrokken willen worden bij gemeentelijk beleid. Er valt dan ook
geen uitspraak te doen over de meest geschikte methode voor jeugdparticipatie. Verschillende
groepen jongeren blijken zich door verschillende vormen van participatie aangetrokken te voelen. Daarnaast zullen er altijd jongeren zijn die gewoon andere dingen interessanter vinden dan
‘participeren’. Om jeugdparticipatie te laten slagen is er een aantal richtlijnen te noemen:
• jongeren worden serieus genomen en hun inbreng wordt als gelijkwaardig gezien;
• begeleiding van jeugdigen is nodig;
• de gemeente moet de taal van jongeren spreken;
• de participatie moet aansluiten op de beleving van jongeren;
• de participatieprojecten zijn nadrukkelijk gericht op concrete doelen met zichtbare resultaten;
• de projecten met jongeren dienen zoveel mogelijk op korte termijn resultaat gericht te zijn.
Doelstelling
Doel van dit jeugdparticipatiebeleid is randvoorwaarden te creëren waardoor meer jongeren
vaker participeren bij gemeentelijke zaken.
Deze doelstelling kan worden onderverdeeld in drie subdoelen, namelijk:
1.
Het maken van op de doelgroep toegesneden beleid
2.
Dichter bij elkaar brengen van jongeren en politiek
3.
Jongeren weten de gemeente, als vraagbaak en informatievoorziening, te vinden

1.3

Jeugdparticipatie tot nu toe.

De gemeente Westvoorne kent geen structurele vorm van jeugdparticipatie. Wel worden
jongeren zoveel mogelijk bij verschillende projecten betrokken. Zo zijn jongeren bijvoorbeeld
betrokken geweest bij de inrichting van de twee jongerencentra. Ze hebben geverfd, meubels
meegenomen, ze hebben een naam bedacht en geholpen met de opening. Het resultaat was
een groot enthousiasme onder de jongeren over de centra. Helaas heeft deze (maatschappelijke) participatie geen structureel karakter gekregen. Een ander voorbeeld is jeugdparticipatie bij
de aanleg van skatevoorzieningen. Jongeren hebben zowel bij de inrichting van de skatevoorziening in Rockanje als in Oostvoorne meegedacht. Ze hebben aangegeven welke skateelementen gewenst waren en hoe die ten opzichte van elkaar geplaatst moesten worden. Ook
het ontwikkelen van het speelruimtebeleid is voor een groot gedeelte in samenwerking met de
jeugd gedaan. Er zijn enquêtes op basisscholen gehouden, er zijn kinderrondgangen geweest
en er zijn bijeenkomsten voor de oudere jeugd gehouden.
Er gebeurt dus al heel wat op het gebied van participatie. Wanneer er concrete projecten zijn
die de jeugd direct aangaan, zorgt de gemeente ervoor dat de jongeren die er belang bij hebben over het project kunnen meedenken.
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Ondersteuning
PUSH is actief in jongerencentrum de Pit te Rockanje, in een tijdelijke voorziening in Oostvoorne (in afwachting van het nieuwe cultureel centrum) en voert het vindplaatswerk uit. Sleutelfiguur aangaande jeugdparticipatie binnen de ambtelijke organisatie is de beleidsmedewerker
Jeugd. Beiden, de jongerenwerker en beleidsmedewerker, kunnen jongeren ondersteuning bieden bij participatie. De jeugd doet echter weinig beroep op deze ondersteuningsmogelijkheden.
Er zou dan ook meer bekendheid aan geven moeten worden. Hier moet wel de kanttekening
gemaakt worden dat je als gemeente ook de middelen beschikbaar zou moeten stellen om jongereninitiatieven te steunen.

1.4

Draagvlak voor structurele participatie

Bestuurlijk draagvlak
Op politiek niveau is er een groot draagvlak voor het betrekken van jongeren. Raadsleden leggen daarbij vooral de nadruk op politieke participatie; men wil graag in gesprek met de jeugd via
een jeugdraad of jeugddebat. Nog uitgewerkt zou moeten worden wat de status van een
jeugdraad of -debat zou moeten zijn en wat de thema’s zijn die zouden moeten worden besproken. Naast de directe participatie ziet de gemeenteraad ook veel in communicatie via internet;
denk aan een jongerensite of jeugdpagina op de website van de gemeente.
Jeugdparticipatie heeft ook te maken met doorzichtigheid van de gemeente; de gemeente moet
te vinden zijn. Zowel bestuurlijk als ambtelijk wordt veel belang gehecht aan een goed contact
en een goede informatieverstrekking van en naar de jeugd. Als instrumenten valt hier te denken
aan bijvoorbeeld: een jongereninformatiepunt (JIP), een internetsite, een jongerenpagina in de
krant, een jaarlijkse jongerenenquête etc.
Naast het informeren van de jeugd behelst jeugdparticipatie ook het krijgen van informatie van
de jeugd. Westvoorne maakt gebruik van instrumentele participatie. Dat wil zeggen dat, wanneer jongeren om hun mening wordt gevraagd, dat gebeurt ten behoeve van (uitvoering van)
beleid. Denk hier aan het speelruimtebeleid of het veiligheidsbeleid.

Maatschappelijk draagvlak
Naar schatting is er onder jongeren zeker draagvlak voor participatie in beleid en uitvoering. Uit
de enquête (zie bijlage) blijkt dat de helft van de jongeren betrokken wil worden bij onderwerpen
die voor jongeren van belang zijn in de gemeente. Ook geeft bijna de helft aan informatie van
de gemeente te willen over zaken die jongeren aangaan.
Binnen het jongerenwerk door stichting PUSH is logischerwijs een groot draagvlak voor jeugdparticipatie. Er wordt met jongeren gesproken over het activiteitenaanbod en jongeren worden
aangemoedigd activiteiten te initiëren en er aan mee te helpen. Ook worden jongeren ondersteund in hun communicatie met de gemeente en de omgeving (denk aan omwonenden van
ontmoetingsplekken).

1.5

Beleidskaders

Middelen
Voor jeugdparticipatie zijn weinig financiële middelen beschikbaar. Met het vaststellen van het
jeugdbeleid is structureel een bedrag van € 500,- voor jeugdparticipatie gereserveerd. Ook staat
er een bedrag van € 6.000,- gereserveerd voor een jeugdmanifestatie (incidenteel). Momenteel
is er dus erg weinig financiële ruimte voor nieuwe structurele of incidentele jeugdparticipatiepro5

jecten. Het is de taak van de gemeenteraad speerpunten in het beleid aan te geven. Voor de
komende jaren is jeugdparticipatie geen specifiek speerpunt en zijn er in de kadernota geen
extra middelen opgenomen. Kosten voor jeugdparticipatieprojecten zullen gevonden moeten
worden binnen andere budgetten.
Binnen de afdeling Maatschappelijke Zaken zijn geen uren geraamd voor de uitvoering van participatieprojecten.

Aandachtspunten
Aandachtspunten bij het ontwikkelen en uitvoeren van jeugdparticipatie in Westvoorne zijn de
volgende:
• Westvoorne bestaat uit drie kernen met hun eigen specifieke kenmerken.
• In Westvoorne is geen voortgezet onderwijs en zodoende ontbreekt er een belangrijke vindplaats.
• In een kleinere gemeente als Westvoorne moet de tijd van ambtenaren en bestuurders verdeeld worden over veel verschillende beleidsterreinen. Voor het ontwikkelen en uitvoeren
van jeugdparticipatiebeleid is dus beperkte tijd beschikbaar. De ambtenaar Jeugdzaken
heeft voor 2007 500 uur beschikbaar voor het ontwikkelen en uitvoeren van jeugdbeleid.
Hierbinnen vallen: het jeugd- en jongerenwerk, het speelruimtebeleid, de wet op de jeugdzorg, prestatieveld 2 van de Wmo, jeugd en veiligheid en jeugdparticipatie.

2.

Actieplan jeugdparticipatie

In het vorige hoofdstuk is beschreven dat gekozen wordt voor structurele, instrumentele jeugdparticipatie. In deze nota wordt vooral ingegaan op politieke participatie. Daarnaast wordt het
belangrijk gevonden dat de jeugd de gemeente en informatie van de gemeente weet te vinden.
Dit bezien en rekening houdend met de beschreven randvoorwaarden, kan een aantal instrumenten ten behoeve van jeugdparticipatie omschreven worden. Nadat de relevante instrumenten beschreven zijn, zal in de daaropvolgende paragraaf worden geadviseerd over de daadwerkelijk in te zetten projecten en de daaraan verbonden kosten.

2.1

Informatie van de jeugd

Jeugddebat
In veel gemeenten is er jaarlijks een budget beschikbaar voor jongereninitiatieven. Jongeren
(groep 7 en 8 van het basisonderwijs) bedenken projecten en verdedigen deze tijdens een
jeugddebat.
De organisatie van een dergelijke manifestatie kost enorm veel tijd. Jongeren moeten geënthousiasmeerd en begeleid worden, er moet een pr-campagne gevoerd worden, projecten moeten worden uitgewerkt, er moet overlegd worden met de politieke partijen etc. Op bureau WOS
zijn hier geen uren voor geraamd. Omdat dit een praktisch project is met concrete doelen en het
binnen een relatief korte periode kan worden georganiseerd is het bij uitstek een geschikt project voor een stagiaire. Het aantal uren voor een dergelijk project wordt geraamd op 200. Dit
komt neer op twee dagen gedurende een kwartaal of één dag gedurende een half jaar. Natuurlijk kan er ook een bureau worden ingehuurd om het debat te organiseren.
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‘Representatieve’ jeugdraad
Een jeugdraad kan op meerdere manieren worden vormgegeven. Eén daarvan is als afspiegeling van de groep Westvoornse jeugd. Het gaat hier om een vaste groep jongeren, zo representatief mogelijk samengesteld, die de gemeente structureel van advies dient.
Een voordeel van deze structurele vorm van participatie is dat deze groep continu betrokken
blijft bij de gemeente. Er kan op termijn ook advies worden gevraagd over algemener beleid,
zoals bijvoorbeeld; veiligheid, huisvesting en gezondheid.
Een nadeel van een dergelijke jeugdraad is dat deze nooit echt representatief is. Aan een
jeugdraad neemt over het algemeen een bepaald type jongere deel, de hoger opgeleide jongere met interesse voor politiek. De jongste categorie jeugd is bovendien moeilijk te vertegenwoordigen omdat deze nog moeilijk over verschillende jeugdthema’s kan meepraten, zeker in
combinatie met oudere jeugd. In den landen zie je dat de jeugdraad, mocht deze aanwezig zijn,
over het algemeen bestaat uit kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. Onderwerpen die
aan de orde komen zijn onder andere: speelplekken en onveilige plekken.
Wanneer er gekozen wordt een jeugdraad, variant één, te instaleren dan zou deze een zelfde
status moeten hebben als bijvoorbeeld het ouderenberaad, de cliëntenraad en de kunstcommissie. Dat betekent dat ze gevraagd en ongevraagd advies kan geven dat de adviezen serieus
genomen dienen te worden en niet zonder goede argumentatie in de wind geslagen kunnen
worden. Bovendien valt of staat een jeugdraad bij goede begeleiding. Het doet een behoorlijke
aanslag op ambtelijke capaciteit.

Jeugdgemeenteraad
De tweede variant van een jeugdraad is een raad als jeugdafsplitsing van de politieke partijen.
Voor de politieke partijen is het interessant (en noodzakelijk) te horen wat jongeren van verschillende thema’s vinden, maar het gaat hier vooral ook om het leerproces van de jongere, hij
leert zich te bewegen binnen het politieke speelveld. De jeugdraad doet hier tevens dienst als
politieke kweekvijver.
Een groot voordeel is dat de politieke partijen hier zelf betrokken zijn. Het mes snijdt aan twee
kanten. De gemeenteraad heeft een klankbord onder de jeugd en men enthousiasmeert de
jeugd op het gebied van politiek. Ook een dergelijke jeugdraad is natuurlijk niet representatief
voor alle jeugd, maar dat pretendeert deze ook niet te zijn.
Een jeugdgemeenteraad ziet er bijvoorbeeld als volgt uit. Elke politieke partij levert twee
raadsleden met een leeftijd tussen de 14 en 21 jaar. De jeugdgemeenteraad vergadert eens per
maand, gelijk aan de gemeenteraad, en wordt voorgezeten door de burgemeester. De
jeugdraadsagenda wordt vastgesteld door een jeugdpresidium, begeleid door de griffier. Input
hiervoor wordt geleverd door de raadspartijen, evenals de ondersteuning en coaching van de
jeugdgemeenteraadsleden. Ook hier valt of staat de jeugdgemeenteraad bij goede begeleiding.
Een coördinerende taak is weggelegd voor de griffier.
De jeugdgemeenteraad is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de raad zelf.

Jeugdpanels
Een derde variant van de jeugdraad is het jeugdpanel. Dit is een soort tijdelijke klankbordgroep.
In Westvoorne wordt bij gelegenheid gebruik gemaakt van klankbordgroepen. Denk hier bijvoorbeeld aan de klankbordgroep die bij de centrumontwikkelingen in Oostvoorne in het leven
is geroepen. Deze klankbordgroep bestond echter uit volwassen inwoners van Oostvoorne. In
de toekomst moeten jongeren ook hun mening over dergelijke zaken kwijt kunnen. Er zouden
structureel jeugdpanels moeten worden geformeerd wanneer er gewerkt wordt met klankbordgroepen of andere vormen van gerichte participatie. Een kans hiervoor dient zich al snel aan
met het uitwerken van de wijkveiligheidsplannen en daarmee het veiligheidsbeleid.
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Enquête
Met een enquête kan de gemeente de jongeren gerichte vragen stellen en zo een beeld krijgen
van de wensen van de jongeren. Een nadeel van enquêtes is dat de informatie die ermee verkregen wordt beperkt is. De enquêteur heeft geen direct contact met de jongeren en kan bijvoorbeeld niet doorvragen. Ook is het niet handig om open vragen te stellen, want die kosten te
veel tijd om achteraf te verwerken. Een groot voordeel van een jaarlijks terugkerende enquête is
dat het iets herkenbaars wordt, “Hé, leuk, de enquête van de gemeente weer”. Wanneer iets
bekend is, zijn mensen eerder geneigd er aan mee te doen. Een ander voordeel is dat er jaarlijks, zonder al te veel moeite, gepeild wordt wat jongeren van verschillende thema’s vinden, je
houdt het contact.
De enquête kan ingezet worden wanneer de gemeente van een grote groep iets concreets wil
weten, bijvoorbeeld hoeveel jongeren sporten, of jongeren al dan niet behoefte hebben aan een
jongerencentrum en hoe tevreden jongeren zijn met de huidige faciliteiten. Ook kan een enquête dienst doen als monitor van het jeugdbeleid. De drie doelstellingen van het jeugdparticipatiebeleid kunnen met behulp van de jaarlijkse enquête worden geëvalueerd. De doelstellingen zijn:
het maken van op de doelgroep toegesneden beleid, dichter bij elkaar brengen van jongeren en
politiek en jongeren weten de gemeente, als vraagbaak en informatievoorziening, te vinden.
Een stimulans voor jongeren om het enquêteformulier terug te sturen is wanneer er een prijs
aan verbonden is. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan cadeaubonnen die worden verloot onder de inzendingen.

Buitenruimte
Jongeren worden betrokken bij de inrichting van de buitenruimte (speelruimte). Dit gebeurt ad
hoc; wanneer er een voorziening moet worden geplaatst wordt de toekomstige gebruikers om
advies gevraagd. In de toekomst zou jeugdparticipatie bij de inrichting van buitenspeelruimten
structureel gestalte moeten krijgen door, naast ouders / omwonenden, ook expliciet jongeren te
betrekken bij de inrichting van speelplekken.

Wmo
Er is een Wmo-adviesraad waarin ‘alle’ betrokken partijen zitting hebben. Echter, de jeugd staat
niet als specifiek betrokken partij genoemd. De adviesraad heeft twee reservezetels die zullen
worden ingezet voor nog niet in de raad vertegenwoordigde groepen. Wanneer er dus iets besproken wordt waar de jeugd bij betrokken is, dan zal deze groep op afroep vertegenwoordigd
worden.

2.2

Informatie aan jongeren

Het is belangrijk de jeugd te informeren over bezigheden en plannen van de gemeente en over
andere zaken die hen aangaan. Dit verhoogt de betrokkenheid van jongeren bij de eigen gemeente (leefomgeving).

Jongeren Informatie Punt
Uit de enquête die PUSH heeft gehouden onder bezoekers van jongerencentrum de PIT blijkt
het jongerencentrum de aangewezen plek voor het vergaren van informatie te zijn. In beide jongerencentra zullen duidelijk herkenbare plekken moeten worden ingericht waar informatie gehaald kan worden. Een verdere invulling van een informatievoorziening voor de jeugd, zoals
8

een zogenaamde Jongeren Informatie Punt (JIP), zal worden meegenomen in de discussies
rond de centra voor jeugd en gezin en het jongerenloket.

Jongerensite
Het internet is een goede, eigentijdse manier om jongeren te bereiken. De meeste jongeren
kunnen prima informatie vinden op internet. De gemeente Westvoorne heeft nog geen eigen
jongeren-website. Op de gemeentesite kan een plek voor jongeren worden gereserveerd. Het
redactioneel beheer van deze plek zal door jongeren zelf moeten worden gedaan onder begeleiding van PUSH. In bijlage 2 vindt u twee voorbeelden van jongerensites.

Jongerenpagina in huis-aan-huis bladen
Een andere manier om jongeren te bereiken is via huis-aan-huis bladen of via een eigen jongerenblad. Voor de inhoud en vormgeving zal een beroep worden gedaan op de jeugd zelf. Middels een advertentie zullen jongeren worden geworven voor een commissie Jongerenpagina.
Deze commissie is samen met de ambtenaar Jeugdbeleid verantwoordelijk voor de inhoud van
de pagina.

2.3

Voorstel

Bij jeugdparticipatie gaat het niet om het beste middel. Dit bestaat namelijk niet. Bij verschillende jongeren sluiten verschillende middelen goed aan. De één interesseert zich meer voor internet, de ander vult liever een enquête in en een derde gaat het liefst met anderen in discussie.
Het is dus belangrijk dat er een zo breed mogelijk assortiment aan participatiemogelijkheden
wordt geboden. Hieronder is een aanbod samengesteld dat past binnen de randvoorwaarden
(financiën en personele inzet) en waarmee het grootste gedeelte van de jongeren bereikt zal
worden.
Voorgesteld wordt de volgende acties uit te voeren:
1.

Jeugddebat
Het jeugddebat zoals omschreven organiseren.
De € 6.000,-, die éénmalig beschikbaar is voor een jeugdmanifestatie, inzetten
ten behoeve van de organisatie van een jeugddebat. € 3.000,- besteden aan de
organisatie van het debat. De andere € 3.000,- dient als inzet van het debat.
Jongeren verdedigen eigen initiatieven / projecten en het winnende initiatief kan
tot maximaal € 3.000,- worden uitgevoerd. Het debat door een stagiaire laten organiseren en daarvoor aanspraak maken op het personeelsbudget van PIO. Voor
de stagiaire is ongeveer € 2.000,- nodig.
Het jeugddebat te evalueren en bij succes het debat elke twee jaar organiseren.
In dat geval vanaf 2010 om het jaar een bedrag van € 6.000,- opnemen in de begroting plus een bedrag van € 2.000,- reserveren binnen het budget voor personeel voor de inzet van een stagiaire.

2.

Jeugdpanels
Wanneer gebruik wordt gemaakt van klankbordgroepen of iets soortgelijks ook
structureel de jeugd consulteren. De kosten voor dergelijke jeugdpanels zullen
drukken op het communicatiebudget van het betreffende project.
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3.

Enquête
Jaarlijks een enquête onder de jeugd houden.
De enquête in 2008 o.a. gebruiken voor een nulmeting van het jeugdparticipatiebeleid. Aan de hand van de uitkomsten van deze enquête, waarbij de drie doelstellingen worden getoetst, kunnen vanaf 2009 specifieke, meetbare doelen worden geformuleerd (SMART).
Een stimulans voor jongeren om het enquêteformulier terug te sturen is wanneer
er een prijs aan verbonden is. Voorgesteld wordt hiervoor het budget van € 500,te gebruiken dat reeds staat gereserveerd voor jeugdparticipatie.

4.

Speelruimte
Jongeren structureel betrekken bij de inrichting van de buitenruimte. Hoofd
civieltechnische buitendienst ziet hier op toe.

5.

Wmo-adviesraad
Jeugd op afroep betrekken bij de Wmo-adviesraad. Hiervoor gebruik maken van
de reservezetels.

6.

Jongeren Informatie Punt
Het inrichten van een Jongeren Informatie Punt meenemen in de discussie rond
de centra voor jeugd en gezin en het jongerenloket (prestatieveld 2 van de
Wmo). Tot een goede, structurele oplossing is gevonden, in beide jongerencentra
duidelijke informatiehoeken inrichten. Hiervoor is op dit moment geen extra budget nodig.

7.

Jongerensite
Jongeren onder leiding van stichting PUSH vorm laten geven aan een jongerenpagina van de gemeente Westvoorne. Er zijn geen extra kosten verbonden aan
de website. Binnen het huidige contract kan de website worden vormgegeven,
inclusief: ondersteuning bij vormgeving, chatmodule en opinieknop (pool).
Het redactioneel beheer van de site zal door jongeren zelf laten doen onder begeleiding van PUSH. Voor de begeleiding van PUSH structureel € 2.000,- opnemen in de begroting van 2008.

8.

Jongerenpagina
Eens per kwartaal een pagina van Weekblad Westvoorne inrichten als jongerenpagina. De redactie hiervan in handen geven van een groep jongeren onder begeleiding van de ambtenaar jeugdbeleid.
De kosten van een pagina in Weekblad Westvoorne zijn ongeveer € 500,-, dus
€ 2.000,- per jaar bij een uitgave van vier keer per jaar. Er is ruimte binnen het
budget voor advertentiekosten van de communicatiemedewerker om eens per
kwartaal een jongerenpagina uit te geven.

Communicatie
Naast het uitvoeren van voorgestelde acties wordt geadviseerd een structureel
budget op te nemen voor communicatie rond jeugdparticipatie. Denk hier aan
kosten voor PR (posters voor activiteiten, flyers etc.), zaalhuur bij inspraak e.d.
De jaarlijkse kosten hiervoor worden geraamd op € 1.500,-. Geadviseerd wordt
dit budget op te nemen in de begroting 2008.
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Geen ‘representatieve’ jeugdraad en jeugdgemeenteraad
Er wordt geadviseerd geen ‘representatieve’ jeugdraad in te stellen, omdat het nauwelijks iets
toevoegt aan bovengenoemde acties. Het volstaat in principe om eens in de twee jaar een
jeugddebat te organiseren voor de basisschooljeugd.
Ondanks dat een jeugdgemeenteraad voorziet in de behoefte van de oudere jeugd zich op politiek vlak te uiten, wordt geadviseerd geen jeugdgemeenteraad op te richten. De ondersteuning
en begeleiding van een dergelijke raad is een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Er
wordt echter voorzien dat een jeugdgemeenteraad toch beslag zal leggen op ambtelijke capaciteit. Deze is binnen de afdeling Maatschappelijke Zaken hiervoor niet aanwezig.

De geadviseerde acties samengevat:
Actie

Binnen bestaand budget

Nieuw
Budget

Verantwoordelijke

1. jeugddebat

€ 8.000,-

€ 0,-

gemeente, bureau WOS

2. jeugdpanels

* n.v.t.

* n.v.t.

gemeente, bureau verantwoordelijk voor project

3. enquête

€ 500,-

€ 0,-

gemeente, bureau WOS

4. speelruimte

€ 0,-

€ 0,-

gemeente, bureau Civieltechnische buitendienst

5. Wmo-adviesraad

€ 0,-

€ 0,-

gemeente, bureau WOS

6. Jongeren Informatie
Punt

€ 0,-

€ 0,-

Stichting PUSH

7. jongerensite

€ 0,-

€ 2.000,-

gemeente, bureau WOS / Stichting PUSH

8. jongerenpagina

€ 2.000,-

€ 0,-

gemeente, bureau WOS / communicatieadviseur

€ 0,-

€ 1.500,-

gemeente, bureau WOS

Communicatie

*communicatiekosten bij project

3.4

Financiële dekking

Geadviseerd wordt de projecten op de volgende wijze te financieren:
Actie

Benodigd budget

Dekking

€ 6.000,-

bestaand budget voor jeugdmanifestatie, reserve Algemeen Welzijn

€ 2.000,-

bestaand budget voor personeelskosten PIO

4. enquête

€

bestaand budget voor uitvoering jeugdbeleid

8. jongerensite

€ 2.000,-

met begrotingswijziging structureel opnemen in begroting 2008

9. jongerenpagina

€ 2.000,-

bestaand budget voor advertentiekosten, Communicatie

Communicatie

€ 1.500,-

met begrotingswijziging structureel opnemen in begroting 2008

1. jeugddebat

500,-
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3.5

Ureninzet

Actie
1. jeugddebat
2. jeugdpanels

Dekking uren
binnen bestaande uren Jeugdbeleid plus inzet van een stagiaire
/ extern bureau
Binnen communicatie-uren van het betreffende project, c.q. afdeling

Termijn
tweede helft 2008
vanaf heden

3. enquête

binnen bestaande uren Jeugdbeleid

eerste helft 2008

4. speelruimte

binnen bestaande uren Civieltechnische buitendienst

vanaf heden

5. Wmo-adviesraad

binnen bestaande uren Wmo

1 januari 2008

6. Jongeren Informatie
Punt

n.v.t., uren PUSH

vanaf heden

7. jongerensite

n.v.t., uren PUSH

1 januari 2008

8. jongerenpagina

geen uren voor geraamd binnen de organisatie

v.a. 1 januari 2009

binnen bestaande uren WOS

doorlopend

Communicatie

Jeugdparticipatie is geen onderwerp van alleen bureau WOS, die verantwoordelijk is voor dit
beleid. Het is een communicatiebeleid dat door de hele organisatie gedragen moet worden.
Wanneer met burgers wordt gecommuniceerd, dient ook de jeugd gehoord te worden. Dit is een
verantwoordelijkheid van de afdeling die het betreffende project, waarover gecommuniceerd
dient te worden, trekt. Een inschatting van ureninzet kan hier dus nog niet worden gegeven.
Uren voor communicatie worden per project geraamd.
PUSH wordt ingeschakeld bij het uitvoeren van twee acties, het Jongeren Informatie Punt en de
jongerensite. Dit eerste kan binnen de bestaande uren worden uitgevoerd. De begeleiding van
jongeren ter vormgeving van een gemeentelijke jongerensite is echter structureel een dusdanige tijdsinvestering dat hiervoor extra uren geraamd dienen te worden. We gaan er vanuit dat
één uur per week bijgeraamd dient te worden. Hiervoor is in het voorstel een structureel bedrag
van € 2.000,- opgenomen.
Bureau WOS heeft geen extra uren geraamd voor uitvoering van het jeugdparticipatiebeleid. De
uren voor participatie met betrekking tot de Wmo zijn wel geraamd. Hierin is ook ruimte voor de
participatie van jongeren. Met de uren voor begeleiding van het jeugddebat, de enquête en de
jongerenpagina is in de planning van 2008 nog geen rekening gehouden. Het jeugddebat en de
enquête zullen redelijkerwijs ingepast kunnen worden binnen de bestaande uren, met gebruikmaking van een stagiaire of via uitbesteding voor het jeugddebat. Ook de opbouw en het onderhoud van een jongerensite zal tijd kosten. De meeste uren zullen echter worden geleverd
door PUSH.
Een knelpunt is de jongerenpagina, omdat dit structureel en gedurende het hele jaar tijd kost.
Het eerste jaar zullen daar bovendien nog opstarturen bijkomen. Omdat ook het opstarten van
andere projecten het eerste jaar een extra tijdsinvestering vraagt, zal de jongerenpagina pas
vanaf 2009 kunnen worden vormgegeven.
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3.6

SMART

Op dit moment is het nog niet mogelijk het participatiebeleid geheel SMART (= specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) te formuleren.
De enquête in 2008 zal onder andere worden gebruikt voor een nulmeting van het jeugdparticipatiebeleid. Aan de hand van de uitkomsten van de enquête, waarbij de drie doelstellingen
worden getoetst, kunnen vanaf 2009 specifieke, meetbare en tijdgebonden doelen worden geformuleerd.
De doelstellingen zijn: het maken van op de doelgroep toegesneden beleid, dichter bij elkaar
brengen van jongeren en politiek en jongeren weten de gemeente, als vraagbaak en informatievoorziening, te vinden.
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Bijlage 1

Uitwerking enquête jongeren

Stichting PUSH heeft een enquête gehouden onder bezoekers van jongerencentrum de Pit ten
behoeve van de effectmeting PUSH. Aan de vragenlijst zijn een aantal vragen over jeugdparticipatie toegevoegd. Er zijn 30 reacties binnengekomen (17 jongeren in de leeftijd van 10 tot 14
jaar en 13 jongeren van 14 tot 20 jaar). Hieronder staan de uitkomsten van de enquête.

Wil je meer betrokken worden bij de onderwerpen die voor jongeren van
belang zijn in de gemeente Westvoorne?
Ja
Nee

30 antwoorden

Zo, ja hoe wil je betrokken worden?
Lid zijn een jeugdraad
Helpen met het organiseren van activiteiten
Jouw mening over jongerenthema’s geven via het internetpanel
Chatten/bellen met de wethouder over jongerenthema’s
Jaarlijks een enquête invullen
Anders, namelijk: helpen achter de bar
Niet ingevuld

24 antwoorden
4
13 %
5
17 %
3
10 %
4
13 %
6
20 %
2
7%
6
20 %

Wil je informatie van de gemeente over onderwerpen die jongeren aangaan?
Ja
Nee
Niet ingevuld

27 antwoorden

Op welke manier wil informatie van de gemeente?
Via internet
Via een huis-aan-huis blad
Een folder in de bus
Via de jongerencentra
Anders, namelijk: een brief thuis
Niet ingevuld

25 antwoorden
3
10 %
6
20 %
5
17 %
10
33 %
1
3%
5
17 %

14
16

12
15
3

47 %
53 %

40 %
50 %
10 %
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Bijlage 2

Voorbeeld jongerensite
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Bijlage 3

Voorbeeld jongerenpagina
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