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Onderwerp:
Verordening inzake samenstelling, taak en bevoegdheden van de adviescommissie voor het jeugdbeleid in
de gemeente Emmen, nader aan te duiden als Jongerenadviesraad Emmen en het Huishoudelijk reglement
van de Jongerenadviesraad Emmen.
Portefeuillehouder: R. van der Weide
Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf
Team: Sociaal
Opsteller: Tonnie Pijnaker

Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
1. Per 1 januari 2015 over te gaan tot het instellen van een Jongerenadviesraad
2. De Verordening inzake samenstelling, taak en bevoegdheden van de adviescommissie voor het
jeugdbeleid in de gemeente Emmen, nader aan te duiden als Jongerenadviesraad Emmen, vast te
stellen.
Samenvatting
In april 2014 nam een groep jongeren contact op met de gemeente met het initiatief om een
Jongerenadviesraad op te starten.
Bij schrijven van 23 oktober 2014 biedt de Jongerenadviesraad i.o. een verordening en een huishoudelijk
reglement aan. De Jongerenadviesraad richt zich in haar advisering op in elk geval de aandachtsgebieden,
die met name voor jongeren van grote betekenis zijn in de samenleving. De verordening inzake
samenstelling, taak en bevoegdheden van de adviescommissie voor het jongerenbeleid in de gemeente
Emmen, nader aan te duiden als de Jongerenadviesraad Emmen, ligt nu voor ter vaststelling door de
gemeenteraad. Het huishoudelijk reglement wordt tegelijkertijd aangeboden ter kennisname.
Op 28 oktober 2014 heeft de Jongerenadviesraad voor het jaar 2015 middels een begroting een bijdrage tot
een bedrag van € 2.950,00 gevraagd.
Bijlagen:
1. Het huishoudelijk reglement
2. De begroting

Stukken ter inzage:
Collegebesluit d.d. 4 november 2014 en de daarbij behorende stukken
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1. Aanleiding voor het voorstel
In april 2014 nam een groep jongeren contact op met de gemeente met het initiatief om een
Jongerenadviesraad op te starten. Bij schrijven van 23 oktober 2014 biedt de Jongerenadviesraad i.o. een
verordening en een huishoudelijk reglement aan. De Jongerenadviesraad richt zich in haar advisering op in
elk geval de aandachtsgebieden, die met name voor jongeren van grote betekenis zijn in de samenleving. De
verordening inzake samenstelling, taak en bevoegdheden van de adviescommissie voor het jongerenbeleid
in de gemeente Emmen, nader aan te duiden als de Jongerenadviesraad Emmen, ligt nu voor ter vaststelling
door de gemeenteraad. Het huishoudelijk reglement wordt tegelijkertijd aangeboden ter kennisname.
2. Argumentatie/beoogd effect
In het Beleidskader jeugdbeleid 2008-2020 wordt genoemd om de jeugd te betrekken bij de verdere
ontwikkelingen van het jeugdbeleid. De groep jongeren verzoekt de raad om op grond van artikel 84 lid 1
van de Gemeentewet een Jongerenadviesraad in te stellen. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het
college van burgemeester en wethouders over aangelegenheden op het brede terrein van het jeugdbeleid.
Verder signaleert de Jongerenadviesraad wensen en behoeften van jongeren in de gemeente Emmen. Zij
behartigt de belangen van jongeren. De Jongerenadviesraad is als vertegenwoordiging van de jongeren in
Emmen aanspreekpunt voor het college. Hiermee verplicht het college om advies te vragen aan de
Jongerenadviesraad in relatie tot het jeugdbeleid.
Jongeren worden hierdoor betrokken bij de ontwikkeling van het jeugdbeleid. Door de samenwerking met
de Jongerenadviesraad wordt de gemeente op de hoogte gebracht van de behoeftes van jongeren. Naar
aanleiding van de adviezen en wensen kan de gemeente het beleid gericht aanpassen.
Het college heeft de ambitie om met en door jongeren plannen te realiseren voor een aantrekkelijke
gemeente. Een goede omgeving waar jongeren zich kunnen ontwikkelen, wonen en werken. Het college
heeft uitgesproken om zich actief in te zetten voor bijvoorbeeld het evenementenbeleid. Door het instellen
van de Jongerenadviesraad wordt er draagvlak gecreëerd om dit te bereiken.
Volgens de verordening worden de leden van de Jongerenadviesraad benoemd door het bestuur van de
Jongerenadviesraad (artikel 7 lid 5). Het bestuur wordt volgens artikel 10 lid 2 door de leden van de
Jongerenadviesraad uit haar midden gekozen en door het college benoemd. Om een start te kunnen maken
met de Jongerenadviesraad zullen de vier initiatiefnemers, die zich beschikbaar hebben gesteld voor een
bestuursfunctie, aan het college voorgedragen worden voor de benoeming van het bestuur. Na
besluitvorming van de raad, zal het college middels een voorstel worden verzocht het bestuur te installeren.
3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten
Beleidskader jeugdbeleid 2008-2020
4. Afstemming met externe partijen/communicatie
Afstemming op inhoud heeft plaatsgevonden met de Jongerenadviesraad. Het initiatief komt vanuit de
Jongerenadviesraad.
5. Financiële consequenties/voorgestelde dekking
De bijdrage wordt zodanig ter beschikking gesteld dat de Jongerenadviesraad redelijkerwijs in staat kan
worden geacht namens de achterban gemeenschappelijke belangen te behartigen. De bijdrage wordt
jaarlijks toegekend op basis van een begroting.
De kosten van de Jongerenadviesraad over het jaar 2015 van € 2.950,oo kunnen gedekt worden uit de post
maatschappelijke participatie kinderen. FCL nummer 60823, Taak 376 en Kostensoort 42500.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 4 november 2014.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2014, nummer: 14/965.
gelet op het bepaalde in artikel 84 lid 1 van de Gemeentewet;
besluit:
1.
2.
3.

Per 1 januari 2015 over te gaan tot het instellen van een Jongerenadviesraad.
Vast te stellen navolgende verordening Jongerenadviesraad Emmen;
Kennis te nemen van het Huishoudelijk reglement van de Jongerenadviesraad Emmen.

Artikel 1 Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
a.

raad: de raad van de gemeente Emmen;

b.

college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen;

c.

ingezetene: zij die hun werkelijke woonplaats in de gemeente Emmen hebben;

d. bestuur: bestuur van de Jongerenadviesraad;
e.

Jongerenadviesraad: commissie als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet;

f.

contactambtenaar: beleidsmedewerker van de gemeente Emmen.

Artikel 2 Taak en doelstelling
1.

De Jongerenadviesraad heeft tot taak gevraagd en ongevraagd het college te informeren en te
adviseren over het jongerenbeleid en de uitvoering daarvan.

2.

De Jongerenadviesraad signaleert wensen en behoeften van jongeren in de gemeente Emmen. Zij is
als vertegenwoordiging van de jongeren in Emmen aanspreekpunt voor het college. Zij probeert dit
doel te bereiken door jongeren in Emmen betrokken te krijgen bij ontwikkelingen en problemen in
de gemeente en de manier waarop de gemeente wordt bestuurd in relatie tot belangen van
jongeren. Ook is zij te allen tijde aanspreekbaar voor jongeren met ideeën of klachten.

Artikel 3 Periodiek overleg
Zo vaak als nodig is, vindt er overleg plaats tussen de Jongerenadviesraad en de wethouder.
Artikel 4 Werkwijze
1.

Het advies wordt op zodanig tijdstip gevraagd – behoudens spoedeisende zaken minimaal vier
weken voordat de besluitvorming plaatsvindt – dat het van wezenlijk invloed kan zijn op de
besluitvorming. Dit houdt in ieder geval in, dat:
a. bij nieuw beleid de Jongerenadviesraad wordt betrokken bij het vaststellen van hoofdlijnen
van dat beleid;
b. bij evaluatie van beleid de Jongerenadviesraad in ieder geval wordt betrokken bij het
vaststellen van vragen die ten grondslag liggen aan deze evaluatie.

2.

-4Voor zover de Jongerenadviesraad voorstellen onder de aandacht krijgt waarvoor men geen verzoek
om adviesverstrekking heeft ontvangen, maar waarover men toch wil adviseren, dan stelt de
Jongerenadviesraad het college hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte.

3.

Uiterlijk acht weken nadat het advies is gevraagd, of nadat de kennisgeving zoals bedoeld in het
tweede lid is uitgebracht, wordt door de Jongerenadviesraad geadviseerd.

4. De Jongerenadviesraad kan zich ten behoeve van zijn adviserende taak laten informeren en
adviseren door derden.
5.

De Jongerenadviesraad kan leden van het college of gemeentelijke functionarissen uitnodigen om
nadere uitleg te geven over voorliggende voorstellen of onderwerpen. Op verzoek van de
Jongerenadviesraad verstrekken de onderscheiden gemeentelijke diensten en afdelingen
inlichtingen.

6. Het college maakt aan de hand van de beleidscyclus en in overleg met de Jongerenadviesraad
afspraken over:
a. de onderwerpen waarover de Jongerenadviesraad geconsulteerd wordt;
b. de wijze en het moment waarop de Jongerenadviesraad in het beleidsvormingsproces
wordt betrokken, en
c.

het beschikbare budget.

Artikel 5 Advies
1.

Het advies wordt schriftelijk uitgebracht en is met redenen omkleed.

2.

Indien het advies niet door het college wordt overgenomen, wordt aan de Jongerenadviesraad
gemotiveerd aangegeven waarom het advies niet is overgenomen.

3.

Het schriftelijk advies van de Jongerenadviesraad maakt als bijlage deel uit van de college- en
raadsvoorstellen.

4. Indien het college in een voorstel aan de raad afwijkt van het advies van de Jongerenadviesraad,
wordt dit in het voorstel vermeld en nader gemotiveerd.
Artikel 6 Informatievoorziening
Het college draagt zorg voor een adequate informatievoorziening, waardoor de Jongerenadviesraad zijn taak
naar behoren kan uitvoeren.
Artikel 7 Samenstelling van de Jongerenadviesraad
1.

De Jongerenadviesraad bestaat uit ten minste negen, en ten hoogste eenendertig leden.

2.

Bij de samenstelling van de Jongerenadviesraad wordt gestreefd naar een evenwichtige
vertegenwoordiging van de Emmense jongeren. Daarbij wordt in ieder geval rekening gehouden
met de in de gemeente aanwezige onderwijsinstellingen, andere verenigingen, alsook in de raad
vertegenwoordigde politieke partijen.

3.

De leden moeten ingezetene zijn, of onderwijs genieten aan een onderwijsinstelling in de gemeente.
Tevens moet de leeftijd van veertien jaar zijn bereikt, maar nog niet de leeftijd van achtentwintig
jaar.

4. Het lidmaatschap van de Jongerenadviesraad is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de raad
of het college. Een lid kan niet tevens zijn ambtenaar, door of vanwege het gemeentebestuur
aangesteld of daaraan ondergeschikt.
5.

De leden worden benoemd door het bestuur.

6. Indien er sprake is van openvallen van een functie binnen de Jongerenadviesraad zorgt de
Jongerenadviesraad zelf voor vervanging.
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1.

De zittingsperiode van een lid is vier jaren, en kan eenmalig worden verlengd met vier jaren.

2.

Het lidmaatschap eindigt:
a. door het aflopen van de zittingsperiode als bedoeld in lid 1;
b. door het bereiken van de leeftijd van achtentwintig jaar;
c.

door overlijden;

d. door het nemen van ontslag;
e.
3.

door verhuizing, tenzij men onderwijs geniet aan een onderwijsinstelling in de gemeente.

Indien sprake is van een verstoorde verhouding tussen de leden, of wanneer sprake is van ernstig
disfunctioneren van een lid, kan het college, na raadpleging van de Jongerenadviesraad, besluiten
het lidmaatschap van het betreffende lid te ontnemen.

Artikel 9 De voorzitter
1.

De functie van voorzitter is niet verenigbaar met het lidmaatschap van een ander adviesorgaan dat
het college of de raad adviseert.

2.

De voorzitter, die geen deel uitmaakt van de Jongerenadviesraad en geen stemrecht heeft, wordt op
persoonlijke titel aangezocht via een sollicitatie en benoemd door het college.

3.

De voorzitter van de Jongerenadviesraad
a. fungeert als onafhankelijk en technisch voorzitter;
b. heeft affiniteit met jongeren;
c.

beschikt voer beleidsmatig inzicht;

d. heeft een adviserende stem in de Jongerenadviesraad.
Artikel 10 Het bestuur
1.

Het bestuur van de Jongerenadviesraad bestaat uit ten minste drie personen en ten hoogste vijf
personen, waaronder de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

2.

Met uitzondering van de voorzitter worden de leden van het bestuur door de Jongerenadviesraad
uit haar midden gekozen en door het college benoemd voor een periode van twee jaren.

Artikel 11 Vergaderingen
1.

De Jongerenadviesraad vergadert minimaal achtmaal per jaar en vaker, wanneer dit door het
bestuur noodzakelijk wordt geacht, of indien ten minste drie leden daarom vragen, zulks met
redenen omkleed.

2.

De vergaderingen van de Jongerenadviesraad zijn openbaar. In situaties van aanmerkelijk belang,
dan wel bij beraadslaging over personen of als de voorzitter dit nodig acht, wordt in besloten kring
vergaderd.

3.

Plaats, datum en aanvangsuur worden ter openbare kennis gebracht.

Artikel 12 Huishoudelijk regelement
Met inachtneming van deze verordening kan de Jongerenadviesraad bij huishoudelijke reglement regels
stellen ten aanzien van de eigen werkwijze.
Artikel 13 Faciliteiten
1.

Het college wijst een vaste contactambtenaar aan als aanspreekpunt voor de communicatie met de
Jongerenadviesraad.

2.
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reguliere activiteiten. Deze middelen dienen in ieder geval ter bestrijding van:
a. de onkosten van de vrijwilligers;
b. de kosten van deskundigheidsbevordering;
c.

de kosten voor aanschaf van documentatie, literatuur en vaktijdschriften;

d. de kosten verbonden aan faciliteiten voor kantoor en communicatie;
e.

de kosten van faciliteiten voor overleg met en activering van de achterban;

f.

de kosten van faciliteiten voor het verzorgen van voorlichting met betrekking tot de eigen
organisatie;

g. de kosten van faciliteiten voor overleg en afstemming met andere, voor het beleid van
belang zijnde groepen.
3.

Deze subsidie wordt zodanig te beschikking gesteld dat de Jongerenadviesraad redelijkerwijs in
staat kan worden geacht namens een brede achterban gemeenschappelijke belangen te behartigen.

4. De subsidie wordt jaarlijks toegekend op basis van een begroting. Jaarlijks voor 1 oktober wordt de
begroting ingediend.
5.

Jaarlijks voor 1 april legt de Jongerenadviesraad verantwoording af van de door haar in het
voorgaande jaar bestede gelden.

6. Voor niet-reguliere activiteiten kan, indien het college of de raad daarmee instemt, een
projectsubsidie worden toegekend.
Artikel 14 Slotbepalingen
1.

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college na overleg met de
Jongerenadviesraad.

2.

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Jongerenadviesraad Emmen.

3.

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2014.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

