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MOTIE 17 van 2020

“vreemd aan de orde van de dag”

“Jongeren denken mee in coronatijd”

Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 42, lid 6, Reglement van Orde
een motie met als onderwerp “Jongeren denken mee in coronatijd” indienen in de
raadsvergadering van 28 mei 2020.

De motie luidt als volgt:

De raad van de gemeente Velsen constateert 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 worden de jongeren, als volwassenen van de
toekomst, uit te nodigen en hen te betrekken bij plannen;

• in Velsen het John van Dijk Fonds is opgericht door de gemeenteraad van Velsen met
als doel jongeren actief te betrekken bij de politiek.

De raad van de gemeente Velsen is van oordeel 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
Velsen;

• 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.

En verzoekt het college:

• gehoor te geven aan de oproep van het kabinet om jongeren uit te nodigen en uit te
dagen mee te denken over de (corona)samenleving van nu en over de samenleving in de
toekomst;

• hiervoor op korte termijn jongeren en jongerenorganisaties, onder andere via het John
van Dijk Fonds, te benaderen en het gesprek met zowel raad als college te organiseren.



Datum: 28 mei 2020

Naam Fractie
Leen de Winter ChristenUnie Velsen

Toelichting:

Jongeren denken mee in coronatijd

Tijdens de laatste persconferentie riep premier Mark Rutte de jongeren in Nederland op hun
creativiteit in te zetten om mee te denken over hoe ons land er in de komende tijd uit moet
gaan zien. De lokale politici kregen het advies te luisteren en de ideeën van jongeren te
gebruiken.

De uitdaging die Rutte namens het kabinet aan jongeren adresseerde, is niet bedoeld om de
coronamaatregelen ter discussie te stellen. Wel om mee na te denken over hoe we de
(corona)samenleving nu en in de toekomst het beste kunnen inrichten.
Lokale politici, gemeenten kregen te horen dat ze de jongeren moeten uitnodigen, een plek
moeten geven. ‘Betrek ze bij de plannen en ga een serieus gesprek aan met de
volwassenen van de toekomst.” aldus premier Rutte.


