AMENDEMENT
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.: E
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Neutrale bewoording en onafhankelijke stellingname Statenvoorstel
Agendapunt: 12d
Onderwerp Statenvoorstel: Oprichten Jongerenraad (Initiatiefvoorstel)
Nummer Statenvoorstel: 2889297

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 26 januari 2022
Constaterende dat:
 Op 1 december 2021 in Flevoland het jaarlijkse Provinciaal Jeugddebat plaatsvond. De jongeren
hielden een pleidooi voor het instellen van een Jongerenraad in Flevoland;
Overwegende dat:
 Het is goed dat jongeren zich betrokken voelen bij politiek en daar geven we graag ruimte voor in de
vorm van een Jongerenraad Flevoland;
 Een Jongerenraad Flevoland ruimte moeten bieden aan 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;
 Het eerste geagendeerde onderwerp door de jongerenraad klimaat zal zijn en daarna de thema’s
anders kunnen worden;
Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

x De tekst van beslispunt(en), zijnde
1.

Een (klimaat) Jongerenraad Flevoland op te
richten;

□

te vervangen door

1.

Een Jongerenraad Flevoland op te richten;

x Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen
6. Gedeputeerde Staten opdracht te geven details omtrent de organisatiestructuur en organisatieprocessen
van de jongerenraad uit te werken, waarbij de pluriformiteit aan overtuigingen van jongeren gewaarborgd is
en deze uitwerking aan Provinciale Staten te rapporteren.
7. Na twaalf maanden een verslag te doen over het functioneren van de jongerenraad.
8. De jongerenraad de bevoegdheid te geven hun eigen agendering te bepalen, waarbij PS en GS de
mogelijkheid hebben agenderingsverzoeken te doen,
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: J.H.N. Beenen (JA21), J.J. Klijnstra-Rippen (VVD), T.A. Smetsers (D66), I.B.
Joosse (PVV), C. Straatsma (GroenLinks), L. Schenk (ChristenUnie), J. van Slooten (CDA)

Handtekening initiatiefnemer:

Het amendement wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

Voor

Tegen

Fractie Van der Starre

Stemverhouding
Totaal
JA21
VVD
PVV
GroenLinks
CDA
PvdA
ChristenUnie
SP
D66
PvdD
SGP
Fractie Van der Starre
DENK
Forum voor Democratie
GO
50PLUS
Het amendement is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 26 januari 2022.
Statengriffier,

Voorzitter,

mr. A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

