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 Amendement A5 

 

 

aan de raad van de gemeente lingewaard 

 

datum :  8 november 2018 

steller(s) :  B06, CDA, D66, GroenLinks, LBL, LFS, L.NU, PvdA, SP, VVD 

onderwerp :  Jongerenraad in Lingewaard (Begroting 2019)  

 

 

De raad van de gemeente Lingewaard, in vergadering bijeen d.d. 8 november 2018, wordt het volgende ter 

overweging voorgelegd: 

 

- Eerder heeft de gemeente Lingewaard een budget gehad voor de ondersteuning van een jongerenraad.  

  Deze jongerenraad is opgehouden te bestaan.  Naar aanleiding hiervan is het budget uit de begroting van  

  de gemeente gehaald. 

- Momenteel werken enkele jongeren aan de oprichting van een nieuwe jongerenraad in samenwerking  

  met SWL. Op het moment dat deze jongerenraad gaat functioneren is het van belang dat zij noodzakelijke  

  kosten kan maken om als jongerenraad te opereren. Een budget kan worden ondergebracht bij de  

  griffie. Op basis van een ingediende begroting kan door de jongerenraad budget worden verkregen. 

- Een jongerenraad is een goed instrument om jongeren te betrekken bij de politiek; Geïnteresseerde  

  jongeren krijgen binnen deze raad de kans om te proeven aan het opereren binnen een politieke omgeving,  

  en ervaren hoe het is te functioneren binnen een democratische adviesraad. Het biedt daarnaast de  

  bestuursorganen van de gemeente Lingewaard de kans om, als het gaat om onderwerpen die jongeren   

  betreft, in contact te treden met deze doelgroep. Hierbij kunnen de bestuursorganen zich door de  

  jongerenraad laten  informeren bij de beeldvorming over een onderwerp.  

 

Met inachtneming van de hierboven vermelde overwegingen, wordt het volgende amendement voorgesteld: 

 

- ten behoeve van de jongerenraad een structureel budget van € 1.500 op te nemen in de begroting 
2019 en volgende jaren. 

- dit budget ten laste te brengen van het saldo van de meerjarenbegroting 2019-2022. 
- voor de dekking van het tekort in de jaarschijf 2019 te beschikken over de algemene reserve. 

 

P. Hegeman, B06 

T. Peren, CDA 

L. Dekkers, D66 

L. Duiven, GroenLinks 

F. Schut, LFS 

R. Derksen, LBL 

J. Janssen, L.NU 

M. van den Bos, PvdA 

C. Claassen, SP 

M. van de Woerdt, VVD 

 amendement (art. 12 rvo) 


