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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-757039863 DOS-2018-

0001398

Onderwerp

Zienswijze GS op initiatiefvoorstel instellen jongerenraad

Advies

1. Vast te stellen de GS-brief met de zienswijze op het initiatiefvoorstel van D66 Zuid-Holland

voor het instellen van een jongerenraad;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de zienswijze van GS op het initiatiefvoorstel van

D66 Zuid-Holland voor het instellen van een jongerenraad.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan PS:
- Op p.4, eerste alinea toe te voegen dat de ervaring is dat de kans op teleurstelling bij een
dergelijke (jongeren)raad groot is, omdat niet al hun ideeën en voorstellen overgenomen zullen
worden. Het kan lastig zijn om een dergelijke (jongeren)raad gemotiveerd te houden;
- De jeugdcommissaris als eerder voorbeeld te noemen en toe te lichten waarom daarmee
gestopt is;

- Op te nemen dat de kosten voor de uitvoering van dit PS-voorstel ten laste van het PS-budget

moeten komen en dat de verantwoordelijkheid om van de jongerenraad een succes te maken bij

PS ligt, en niet bij GS.

Bijlagen

1. De GS-brief met de zienswijze op het initiatiefvoorstel van D66 Zuid-Holland voor het

instellen van een jongerenraad.

2. Initiatiefvoorstel van Statenlid Neijenhuis (D66) instellen Jongerenraad.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 8 december 2020 -
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1 Toelichting voor het College

 

Eind september heeft het Statenlid Neijenhuis (D66) een initiatiefvoorstel ingediend voor het

instellen van een jongerenraad in 2021. Het primaire doel van de jongerenraad is het gevraagd en

ongevraagd adviseren van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten bij besluiten. Doelgroep

zijn jongeren van 14 tot en met 23 jaar. De raad zou 15 tot 29 leden moeten bevatten, waarbij

wordt gelet op diversiteit. Er wordt 0,5fte gevraagd en een budget van 15.000 euro per jaar. 

Via de griffie is het verzoek binnengekomen om een zienswijze vanuit Gedeputeerde Staten op te

stellen, die kan worden betrokken bij de bespreking van het initiatiefvoorstel in de commissie

BMM in januari. Provinciale Staten beslissen uiteindelijk over het instellen van de jongerenraad.

Met de zienswijze kan het college overwegingen meegeven.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 0,00

Programma  : Programma 1 - Samen werken aan Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Bij instemming door Provinciale Staten met het initiatiefvoorstel wordt van het college verwacht

dat er 0,5 fte en €15.000,- per jaar wordt vrijgemaakt voor in totaal een periode van drie jaar.

Juridisch kader

Met dit besluit wordt invulling gegeven aan het verzoek van de agendacommissie van PS om, op

grond van het bepaalde in artikel 143a, lid 4, van de provinciewet en artikel 62 van het

reglement van orde, wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van

initiatiefvoorstellen. Er zijn aan deze zienswijze geen verdere juridische consequenties

verbonden.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Er is geen sprake van specifieke voorafgaande besluitvorming over dit onderwerp. In het

initiatiefvoorstel wordt wel gerefereerd aan diverse passages rond participatie in het

coalitieakkoord en de participatienotitie: 

Participatievisie en –principes van de provincie (2018): “De provincie is een democratisch

instituut, niet alleen van ambtenaren of politici. We zijn ervan overtuigd dat we alleen in

samenwerking Zuid-Holland Slimmer, Schoner en Sterker kunnen maken. We willen daar om een

partner zijn die openstaat voor vernieuwing, samenwerkt, zich dienstbaar op stelt en waar nodig

haar verantwoordelijkheid neemt. Essentieel bij die samenwerking is respect voor elkaars rollen,

belangen en bevoegdheden. Investeren in relaties voor de lange termijn wordt steeds

belangrijker, evenals het duidelijk zijn wanneer wij vinden dat er geen ruimte is voor inbreng van

anderen. Per maatschappelijke opgave bepalen we onze rol. Uit de variëteit van

participatievormen ontwikkelen we daarna in samenspraak met betrokken partijen de meest

passende participatiestrategie.”
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Coalitieakkoord 2019-2023: “We betrekken onze inwoners, organisaties en bedrijfsleven

vroegtijdig bij besluitvorming. We stellen ons open en met vertrouwen op voor initiatieven vanuit

de samenleving.  We maken ruimte voor verschil, experimenten en maatwerk. Juist als we meer

inwoners via participatie betrekken bij ons werk, is het van belang dat het politieke primaat

voldoende ruimte krijgt en dat deelnemers van tevoren weten hoe hun inbreng wordt gewogen.

We communiceren daarom op een begrijpelijk taalniveau met onze inwoners en maken onze

genomen besluiten helder en concreet. We hechten belang aan zowel digitale als fysieke

participatie. Participatie verschilt per onderwerp en rol die we als provincie hebben. De

volksvertegenwoordiging blijft het laatste woord houden.”

 

3 Proces

 

De commissie BMM bespreekt in januari het initiatiefvoorstel van D66. Hierbij zal de zienswijze

van Gedeputeerde Staten worden betrokken. 

 

4 Participatie

 

Met de zienswijze geven we invulling aan de via artikel 143a, lid 4 van de Provinciewet geboden

mogelijkheid om wensen en bedenkingen mee te geven voor de bespreking van het voorliggende

initiatiefvoorstel. We bevinden ons daarmee in het eerste kwadrant van de rechtmatige overheid. 

De zienswijze is tot stand gekomen na brede interne afstemming, in het bijzonder binnen de

afdelingen Bestuur en Communicatie en team participatie. Aanvullend is er contact gezocht met

diverse andere provincies om hun ervaringen met vergelijkbare initiatieven te horen. Voornamelijk

de provincies Noord-Brabant, Overijssel, Friesland en Zeeland zijn zo vriendelijk geweest om hun

praktijkervaringen met ons te delen.

 

5 Communicatiestrategie

 

Aan deze zienswijze wordt geen verdere communicatie gekoppeld. Na vaststelling wordt het

geheel gedeeld met de griffie en zal de zienswijze onderdeel uitmaken van bespreking van het

initiatiefvoorstel in de commissie BMM van januari.

 


