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Geachte leden van de raad,  
 
Op 25 oktober hebben we de Begroting 2018 behandeld in de Jongerenraad. We hebben een uitleg gehad 
over de gemeentelijke begroting (beeldvorming). Daarna zijn we het gesprek aangegaan over zes belangrijke 
beslispunten uit het raadsvoorstel van de begroting (oordeelsvorming) en tenslotte hebben we het 
beschikbare geld herverdeeld op basis van onze beelden (besluitvorming). 
 
We willen u graag informeren over de uitkomst van onze Jongerenraad. 
 
Hieronder vertellen wij wat we vinden van de zes voorstellen uit het raadsvoorstel bij de begroting en welke 
opmerkingen wij hierbij hebben. Bij de oordeelsvorming hebben we gekeken of het voorstel goed bijdraagt 
aan het doel, of we vinden dat hier extra geld naar toe moet en of we mogelijk alternatieven of aanvullingen 
willen noemen. 
 
Oordeelsvorming 
 
Voorstel Brede Milieu Visie 
Wij vinden dit een erg belangrijk voorstel, vooral het doel om klimaatneutraal te worden. We vinden het 
voorstel dat er nu ligt erg abstract, nog te weinig concreet. We roepen dan ook op om met burgers en 
bedrijven snel tot concrete plannen te komen. Dit vraagt ook goede communicatie. We zouden willen we dat 
alle goede ideeën kunnen worden uitgevoerd en er geen selectie hoeft te worden gemaakt. En zouden daar 
ook meer geld voor willen geven. Daarnaast zien we graag een balans tussen beloning als bedrijven 
duurzamer worden en ze te bestraffen als ze dat niet doen. 
 
Nieuwe Centrum Organisatie 
Het is prima wanneer je hier geld aan geeft. Wel hebben we wat opmerkingen: haal je hiermee werkelijk het 
doel dat Zeist gaat bruisen? Ook de gebouwen hebben een grote invloed op de sfeer in het centrum. Wij 
steken liever geld in aankleding en activiteiten en niet in functionarissen, zoals een centrummanager. Wij 
vinden een leuk centrum belangrijk voor de economie. 
 
Cultuurvisie en gemeentelijk theater Figi 
Wij vinden dat hier veel geld naar toe gaat, bijvoorbeeld in verhouding met het voorstellen voor de Brede 
Milieuvisie en de nieuwe Centrum Organisatie. We vinden vooral dat er veel geld gaat naar het gemeentelijk 
theater Figi. Is er behoefte aan de extra voorstellingen en waarom gaat er wel geld naar het gemeentelijk 
theater in Figi en niet naar andere locaties? 
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De acties uit de Cultuurvisie vinden we wel goed aansluiten bij het doel. We vragen ook aandacht voor 
alternatieven: bijvoorbeeld de kwaliteit van het uitgaan in de Dorpsstraten. Er zou wat ons betreft meet cultuur 
voor jongeren mogen komen en minder voor ouderen. En betere promotie voor de bestaande voorstellingen 
zou ervoor kunnen zorgen dat er minder gemeentelijk geld naar toe hoeft. 
 
Uitwerking masterplan buitensportaccommodaties 
We vinden dit een goed voorstel. Als er zoveel vraag is naar goede velden, laten we er dan op inspelen. We 
steunen meer velden van een betere kwaliteit. We vinden dit een goed voorstel in relatie tot gezondheid, het is 
goed als er meer mensen kunnen sporten. 
We hebben wel de vraag of het ook goed gaat met de binnenlocaties: zijn deze goed op orde binnen de 
bestaande begroting? Worden deze voldoende gebruikt? En we hebben mooie bossen: daarin zou je meer 
bootcamps kunnen doen. 
 
OZB verlaging 
Dit vinden we een lastig voorstel en op dit voorstel liepen de meingen uit elkaar. Een deel van ons vindt 
verlaging van de OZB niet nodig. En degenen die wel de belasting zouden willen verlagen, willen dit niet 
overall doen. Wij zouden graag willen zien dat het geld ten goede komt aan mensen die het nodig hebben. 
Een deel van ons wil graag de OZB van woningen verlagen, omdat wonen in Zeist best duur is voor starters. 
Een andere groep wil juist de OZB voor gebruikers van bedrijven verlagen, om start-ups te helpen. 
We zouden ook liever voorstellen zien die alle burgers een voordeel opleveren, niet alleen huiseigenaren. En 
we zien het voordeel graag terecht komen bij degenen die het nodig hebben. 
 
Werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
We vinden het belangrijk dat er voor mensen met een vorm van beperking ook passende banen zijn. We 
vinden het belangrijk dat iedereen mee doet: 10 extra mensen een nuttige baan kunnen bieden is prima. Wij 
zien echter meer in het aanpassen van bestaand werk, dan in het helemaal nieuw creëren van banen (je moet 
geen werk gaan verzinnen). Als de gemeente zelf dergelijke banen niet heeft, is het dan niet slimmer om het 
geld te geven aan de BIGA of andere bedrijven, waar dergelijk banen wel bestaan? 
 
Besluitvorming 
 
Tijdens de besluitvorming hebben we allemaal individueel een hoeveelheid “namaakgeld” verdeeld over de 
zes voorstellen. Daarna is onze verdeling omgerekend naar de hoeveelheid geld die in het raadsvoorstel 
wordt verdeeld. Hieronder ziet u onze verdeling. 
 

 
 
 
Hartelijk dank voor uw aandacht voor onze brief. We horen graag wat u er mee doet. En we denken en praten 
graag mee over de uitvoering van de plannen door de gemeente. 
 
 
De Jongerenraad van de Gemeente Zeist 
 

Voorstel (x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 Jongerenraad

Brede Milieu Visie 351 342 342 342 645

Nieuwe Centrum Organisatie 150 150 150 150 506

Cultuurvisie en theater 800 800 800 800 356

Masterplan buitensport 

accommodaties

406 406 406 406 348

OZB verlaging 480 480 480 480 299

Werkplekken voor mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt

50 125 200 250 273

Totaal 2.237 2.303 2.378 2.428 2.428


