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BEELDVORMING  
Zijn er verfrissende/opvallende vragen gesteld door de jongerenraadsleden? 
N.v.t. 
 

OORDEELSVORMING 
Waar ging de dialoog over, dilemma’s binnen de groep, welke elementen zijn de revue gepasseerd? 
 
- Heel belangrijk dat jongeren op school niet buiten de boot vallen, omdat ze niet mee kunnen met schooluitjes. 
Juist tijdens de uitjes leert men elkaar beter kennen en ontstaan er vriend(inn)engroepjes. Risico van sociaal 
geïsoleerd raken. 
- De Jongerenraad vindt dat er onvoldoende via sociale media of de gemeentelijke website wordt 
gecommuniceerd. Mensen met een minimale beurs willen juist graag anoniem informatie achterhalen (schaamte-
gevoel) bij welke instanties zij terecht kunnen met een hulpvraag of welke financiële steun voor hen beschikbaar 
is. 
 

BESLUIT / ADVIES / INITIATIEF  
Wat heeft de jongerenraad meegegeven over het onderwerp? Waar is iedereen het over eens, en waar zit er 
verschil?  
 
1. Kinderen moeten in staat zijn om minstens zwemdiploma A te halen. 
2. Kinderen en jongeren moeten altijd mee kunnen op schooluitjes. 
3. Zorg voor een goede communicatie via sociale media, maar ook aansprekende informatiefilmpjes. 
 
 

Afspraken 
Welke afspraken zijn er met wie gemaakt?  
 
1. Eén of twee leden van de Jongerenraad worden gevraagd aan te sluiten bij de werkgroep (met externen), 

waar o.a. het onderwerp communicatie wordt besproken, zodat zij daar hun voorstel kunnen 
bespreken/toelichten. 

2. Annick Dingemans meldt zich hiervoor aan (13 of 15 februari 2017) 
 

VERVOLGPROCEDURE 
Ronde Tafel:  09 mei 2017 
Besluitvorming: 06 juli 2017 
 
In de notitie ‘Zeister Bestaanszekerheidsbeleid’ die aan de raad is aangeboden, staat op diverse bladzijden de 
input van de Jongerenraad vermeld. Bij de kopjes: ‘Activerend Jongpakket’, ‘Maatwerkbudget’, Regelingen 
aankomende 3 jaar’ en ‘Communicatie’. 
 
De raad is akkoord met het nieuwe beleid. Wel werden er 2 amendementen (wijzigingen) aangenomen die in het 
voorstel worden verwerkt. 
 
Anders namelijk:  
 
Vervolgafspraken: 
1. Na de zomervakantie wordt de Jongerenraad weer betrokken op het onderdeel Communicatie. 
 

ADVIES OVERGENOMEN IN COLLEGEVOORSTEL / RAADSVOORSTEL 



JA: welk advies 
punt 1: Kinderen moeten in staan zijn om minstens zwemdiploma A te halen. 
punt 3: Zorg voor een goede communicatie via sociale media, maar ook aansprekende informatiefilmpje.  
Jullie hebben nl. aangegeven specifiek op het gebied van communicatie een rol te willen spelen. Een collega 
(Judith van Leeuwen) komt hierop terug bij jullie. Zij gaat binnenkort samen met andere organisaties 
(MeanderOmnium, Sociaal Team, Centrum voor Jeugd en Gezin, de Sociale Dienst e.a.) een plan van aanpak 
opstellen, waarbij communicatie/promotie van het beleid een onderdeel is. 
DEELS: welk deel: n.v.t. 
NEE: waarom niet, wat is dan wel overgenomen? 
punt 2: Kinderen en jongeren moeten altijd mee kunnen op schooluitjes.  
Dit punt is niet opgenomen in het Raadsvoorstel, omdat er sinds 2017 een stichting actief is die hierin 
voorziet (als kinderen buiten de boot vallen). 
 
Anders namelijk:  

 


