
 

Motie (M 32) “Jongerenadviesraad 2.0”

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 9 november 2022,

constaterende dat:
● kinderburgemeester Samuel tijdens zijn afscheidsspeech pleitte voor de komst van een 

jongerenraad, “Praat niet over maar mét jongeren”;
● de gemeente Groningen een van de jongste gemeenten van Nederland is en 19,1 % van de 

inwoners jonger is dan 20 jaar;
● het college deze coalitieperiode vanuit verschillende thema’s aan de slag wil met (het 

verbeteren van) dienstverlening en activiteiten gericht op kinderen en jongeren;
● het college burgerparticipatie voor jong en oud hoog in het vaandel zegt te hebben staan;
● de gemeente Groningen over diverse belangrijke adviesraden beschikt, jongeren 

ondervertegenwoordigd zijn en er nog steeds geen ‘jongerenadviesraad’ is;

overwegende dat:
● kinderen en jongeren aangeven dat ze zich niet gehoord en begrepen voelen;
● de mentale gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren onder druk staat;
● interventies voor kinderen en jongeren pas effectief zijn als ze samen met jongeren worden 

bedacht en uitgevoerd;
● kinderen en jongeren door middel van een jongerenadviesraad in contact komen met politiek en

bijdragen aan actuele onderwerpen en onderwerpen die voor hen belangrijk zijn;
● de ‘jongerenadviesraad 2.0’, in een andere opzet, meer kinderen en jongeren kan betrekken, 

motiveren en ondersteunen met gevraagde en ongevraagde adviezen voor raad en college; 

verzoekt het college:
● samen met kinderen en jongeren te onderzoeken in welke werkvorm(en) zij hun stem willen 

laten horen en tot een passende overkoepelende naam te komen voor deze vorm(en);
● basisscholen, middelbare scholen en instellingen met minderjarige studenten hier actief bij te 

betrekken;
● in de ontwikkeling van een passend programma de uitgangspunten ‘bereik’ (toegankelijk voor 

zoveel mogelijk kinderen en jongeren), ‘toegankelijkheid’ en ‘inclusiviteit’ te borgen; 
● te onderzoeken hoe er op korte termijn al een eerste editie van de ‘jongerenadviesraad’ 

opgestart kan worden en hoe deze ‘jongerenadviesraad’ de raad en het college gedurende deze 
volledige collegeperiode kan voorzien van gevraagd en ongevraagd advies;

● de raad in het eerste kwartaal van 2023 te informeren over de voortgang omtrent de 
‘jongerenadviesraad’.

en gaat over tot de orde van de dag.
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