
aan de raad van de gemeente Lingewaard

datum :  15 december 2022
steller(s) :  Berry Wilkens (VVD Lingewaard), Okke de Koning (GroenLinks), Jerke Kloek (PvdA Lingewaard)
onderwerp :  Herpositionering en budgetverruiming jongerenraad

De raad van de gemeente Lingewaard, in vergadering bijeen d.d. 15 december 2022

gehoord de beraadslagingen

overwegende dat, 
- De jongerenraad tot taak heeft, het bevorderen dat Lingewaardse jongeren volwaardig participeren 

in de maatschappij.
- De jongerenraad de belangen van alle jongeren in de gemeente Lingewaard behartigt.
- De jongerenraad activiteiten gericht op jongeren coördineert en organiseert.
- De jongerenraad advies geeft, gevraagd en ongevraagd, aan de gemeenteraad over de hoofdlijnen 
             van het te voeren gemeentelijk (jeugd)beleid vanuit de positie van jongeren en het gemeentelijke  
            beleid over voorzieningen, speciaal voor jongeren.
- De jongerenraad een duidelijke positie moet krijgen om de geluiden uit de samenleving een stem te 
            geven. In overleg met de jongerenraad en griffie wordt voorgesteld de jongerenraad een actievere

rol te bieden tijdens de inforonde door mee te praten. En tevens de jongerenraad de mogelijkheid te 
bieden de raadsfracties te adviseren op de avond van de Politieke Avond.  

- Er in november 2018 per amendement door de raad, aan de jongerenraad een structureel jaarlijks 
budget is toegekend van € 1.500,00.

- Gezien de gestegen kosten, ambities en trainingen van de huidige jongerenraad het vastgestelde      
budget niet meer toereikend is.

- Om de taken van de jongerenraad uit te kunnen voeren er voldoende budget aanwezig moet zijn.
- Er op dit moment een overschot (na uitbetaling van maximale voorschotten aan de 9 fracties) op het 

budget ‘raadsfracties-inkomensoverdrachten’ is van € 1.000,00.
- Daarnaast wordt een bedrag van € 500,00 niet ingezet op ‘raadsfracties – algemene kosten’.
- De raad verantwoordelijk is voor de vaststelling van het budget van de jongerenraad. 

verzoekt de griffie;

- Het Reglement van Orde dusdanig aan te passen dat de jongerenraad naast een actieve rol tijdens 
de inforonde ook kan inspreken bij de Politieke Avond.

- De hierboven genoemde gelden te herschikken ten behoeve van de jongerenraad zodat er een 
jaarlijks budget voor de jongerenraad ontstaat van in totaal € 3.000,00. Ingaande vanaf kalenderjaar 
2023.

en gaat over tot de orde van de dag
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 motie (art. 13 rvo)


