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Bespreekpunt: 
Initiatiefvoorstel Jongerenraad 

Aanwezigheid portefeuillehouder gewenst?  
Ja 

Motivering van het verzoek 
Aanleiding 
Op 1 december 2021 vond in Flevoland het jaarlijkse Provinciaal Jeugddebat plaats. De 
jongeren hielden een pleidooi voor het instellen van een Jongerenraad in Flevoland. Het 
idee is om maandelijks met jongeren bij elkaar te komen en te praten over bijvoorbeeld 
maatregelen die het klimaat helpen, om zo de doelstelling CO2 neutraal in 2050 te halen. 
Voor de Statenleden die al vaker meededen was dit een terugkerende vraag, maar nu met 
name toegespitst op klimaat. 
Uiteindelijk lag er een concreet voorstel over zaken als frequentie van bijeenkomsten, 
deelnemers, ambtelijke ondersteuning, locaties, etc. 
Om te voorkomen dat het ook dit keer weer bleef bij mooie ideeën en om teleurstellingen 
te voorkomen hebben de Statenleden besloten dit keer een stap verder te gaan en een 
initiatiefvoorstel in te dienen. 
 
Doel  
Bespreking zorgt voor informatie bij alle Statenleden, zodat op basis van deze informatie 
een besluit in een Statenvergadering genomen kan worden, om een jongerenraad in te 
stellen. 
 
Inhoud  
Te bespreken de overwegingen 
• Het is goed dat jongeren zich betrokken voelen bij politiek en daar geven we graag 

ruimte voor in de vorm van een Jongerenraad Flevoland; 
• In een Jongerenraad Flevoland moet ruimte zijn voor jongeren met verschillende 

meningen om een goede discussie te krijgen; 
• Jongeren willen graag hun leeftijdsgenoten betrekken bij maatschappelijke problemen 

en daarom willen zij met de scholen in heel Flevoland gaan samenwerken; 
• Ondersteuning is vanuit de provincie gewenst, ten einde de continuïteit van dit initiatief 

te behouden. 
 
Vragen aan de andere fracties 
Kunt u instemmen met dit initiatiefvoorstel voor een jongerenraad in Flevoland? 
 
Vragen aan het College 
Heeft het college wensen en bedenkingen ten aanzien van dit voorstel? 
 

 
 

* Bijgevoegde bijlagen behorend bij dit agendapunt:  
Initiatiefvoorstel Jongerenraad (#2886819) 


