Motie
Onderwerp

“Je mening telt mee”

Datum

23 juni 2020

Registratienummer

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 23 juni 2020
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de
gemeenteraad;
overwegende dat:
• de raad zich grote zorgen maakt over de toenemende druk onder jongeren;
• de raad wil bouwen aan concrete mogelijkheden voor jongeren om specifieke
oplossingen aan te dragen voor de dilemma’s waar ze mee zitten;
• de raad hieraan zichtbaar bestuurlijk en politiek draagvlak wil geven, wetend dat
de oplossing niet alleen in de handen van de overheid is;
• Salut actief bezig is om via social media in contact te komen met kinderen tussen
11 en 18 jaar oud;
constaterende dat:
• het college bij de kadernota 2019 (dd. 7 november 2018) een toezegging heeft
gedaan aan de raad om jongeren te laten participeren in beleidsvorming binnen
de gemeente;
• Jongeren, net zoals hun familieleden, ook veel druk ervaren onder de uitbraak
van Covid-19, en zien net zoals velen dat hun uitgangspositie in de samenleving
achteruitgaat;
• MP Rutte al eerder aan jongeren een oproep heeft gedaan om mee te denken
over de verschillende coronamaatregelen;
• Meepraten een recht is vastgelegd in het Verdrag inzake de Rechten van het
Kind;
verzoekt het college:
• de gemeenteraad te faciliteren om op een aantal momenten gesprekken te
voeren met jongeren, jeugdleden van verenigingen en jongerenorganisaties in
Hof van Twente, met als doel om met hen actief te praten over hun beeld over de
herstelperiode na de coronacrisis, bijv. in de vorm van een (virtuele) denktank of
een gezamenlijk buitenactiviteit;
• daarbij in die gesprekken de volgende twee onderwerpen te agenderen: (a)
inrichting van evenementen voor jongeren in de 1,5 samenleving en (b) een
veilige oud- en nieuwjaarsdag;
• voor eind 2020 samen met vertegenwoordigers van belangstellende
jongerenverenigingen een plan van aanpak te schrijven hoe je meer jongeren
gevraagd en ongevraagd gaat betrekken bij de agenda van de raad.
en gaat over tot de orde van de dag
Ingediend door:
GL

D66

GB

SP

wg. W. Sanchez wg. A.Olde Reuver of Briel wg. H. Rohaan

wg. H. Kalter

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van
Twente d.d. 23 juni 2020;
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