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Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 oktober 2015 

Door tussenkomst van : Raadscommissie van 13 oktober 2015 

Nummer : 50 

Onderwerp : Intrekken van de ‘Verordening tot regeling van de 
toekenning van een jeugdlintje’  

Bijlage(n) : Concept raadsbesluit 

Steller advies : I.M. Ousema-Wieringa 

   

   

   

Samenvatting : In de raadsvergadering van 28 september 2009 heeft de 
gemeenteraad de ‘verordening tot regeling van de toeken-
ning van een jeugdlintje’ vastgesteld. In de daarop volgende 
jaren is gebleken dat het vinden van geschikte kandidaten 
moeizaam verliep. Ondanks veel inzet om toch het jeugd-
lintje uit te kunnen reiken, heeft dat niet geleid tot meer 
aanmeldingen. Het college heeft op 8 oktober 2014 besloten 
de raad voor te stellen om de ‘Verordening tot regeling van 
de toekenning van een jeugdlintje’ in te trekken.  

   

Voorgestelde beslissing : De ‘Verordening tot regeling van de toekenning van een 
jeugdlintje’ in te trekken. 
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Historie 
Op 6 november 2008 werd een motie ingediend in voor de invoering van een Jeugdlintje in 
de gemeente Haren. De raad vond dat goede init iatieven van de jeugd vaak onderge-
sneeuwd raakten door negatieve berichtgeving over jongeren. Met het instellen van het 
Jeugdlintje wilde de raad juist de nadruk leggen op de posit ieve inbreng van deze doel-
groep. 
 
In september 2009 heeft de gemeente Haren het Jeugdlintje ingevoerd. De jaarli jkse uitrei-
king van het l intje vond plaats rond 20 november, de internationale Dag van de Rechten van 
het Kind.  
 
Het Jeugdlintje was bedoeld voor jongeren tussen de 6 en 18 jaar, die zich belangeloos in-
zetten voor anderen of een bijzondere prestatie hebben geleverd. Een onafhankeli jke jury 
(bestaande uit vertegenwoordigers uit de sport, onderwijs en jeugdwelzi jnsinstell ingen on-
der leiding van de burgemeester) bepaalde, op basis van voordrachten door derden, wie de 
onderscheiding kreeg. Het Jeugdlintje werd in in 2010, 2011 en 2013 uitgereikt. Bij gebrek 
aan een geschikte kandidaten werd de prijs daarom in 2013 niet uitgereikt. Ondanks het feit 
dat de organisatie vele uren heeft besteed aan voorbereiding en PR, bli jf t  het aantal aan-
meldingen minimaal.  
 
Conclusie 
Het aantal uren en de kosten die met het Jeugdlintje gemoeid zijn, wegen op dit moment 
niet meer op tegen het aantal voordrachten dat binnenkomt. Het college heeft daarom op 
8 oktober 2014 besloten u voor te stellen om‘de Verordening tot regeling van de toekenning 
van een jeugdlintje’ in te trekken. 
 
Wij stellen u voor: 
de ‘Verordening tot regeling van de toekenning van een jeugdlintje’ in te trekken. 
 
Haren, 8 september 2015 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
mr. M.P. de Wilde,                           P. van Veen, 
secretaris                                       burgemeester 


