Motie Jongeren denken duurzaam mee (aangenomen)
De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen op 25 juni 2020
(motie vreemd aan de orde);
Constaterende dat:






Premier Rutte namens het kabinet de jongeren, ook in onze gemeente, uitdaagt mee
te denken over hoe we de (corona)samenleving nu en in de toekomst het beste
kunnen inrichten;
Lokale politici en gemeenten opgeroepen werden de jongeren, als volwassenen van
de toekomst, uit te nodigen en hen te betrekken bij plannen;
Het coalitieakkoord ‘Groene Stad met Lef!, met kracht in buurten en dorpen’ , door
het college uitgewerkt in het ‘Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Groene stad met
lef!’ is gebaseerd op het uitgangspunt om van buiten naar binnen te werken: als
inwoners, organisaties of bedrijfsleven ideeën hebben gaan we uit van
mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden (blz. 11).
Het Right to Challenge handvatten biedt deze uitdaging vorm te geven en jongeren
de zekerheid geeft dat hun ideeën en plannen blijvend een volwaardige plek krijgen
in de gemeentelijke besluitvorming;

Overwegende dat,





We als gemeente door de coronamaatregelen gedwongen worden ingrijpende
keuzes te gaan maken die op korte en lange termijn invloed zullen hebben op de
samenleving in Alphen aan den Rijn;
Deze keuzes ook grote impact hebben op het dagelijks leven van de jongeren in onze
gemeente;
Jongeren vaak creatief en ‘out of the box’ denken en zo originele, waardevolle ideeën
kunnen inbrengen bij plannen voor de samenleving van nu en voor de samenleving
van de toekomst;

Verzoekt het college,






Gehoor te geven aan de oproep van het kabinet om jongeren uit te nodigen voor een
duurzame dialoog en uit te dagen mee te denken over de (corona)samenleving van
nu en over de samenleving in de toekomst;
Zo snel mogelijk, graag nog voor dit zomerreces, aan de raad bekend te maken welke
jongeren en jongerenorganisaties hiervoor al benaderd zijn, en welke nog benaderd
gaan worden;
De dialoog vanaf september 2020 met zowel raad als college te organiseren






De dialoog vanaf september 2020 aan te gaan met communicatiemiddelen die
jongeren gebruiken (bijvoorbeeld Instagram polls), op plekken waar jongeren te
vinden zijn (bijvoorbeeld via lessen maatschappijleer VO, burgerschapslessen MBO,
sportverenigingen)
Het Right to Challenge in onze gemeente voor jongeren nader uit te werken en
hierbij in te zetten, zodat de plannen en ideeën van jongeren vanaf dit moment
duidelijk verankerd worden in ons gemeentelijk beleid;
Vanaf eind 2020 elk halfjaar een tussenevaluatie te presenteren aan de Raad, en bij
die gelegenheid de gewenste intensiteit en de vorm van de dialoog tussen college,
gemeenteraad en jongeren met elkaar te bespreken en eventueel aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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