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Betreft: Jeugdparticipatie in gemeentebeleid

Geachte raadsleden,

Met vriendelijke groet,
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• Een raadsadres jongerenparticipatie
• Een poster over betekenisvolle jongerenparticipatie
• Een motie
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Namens de jongeren vragen wij u het raadsadres te agenderen en te bespreken in een van de 
komende vergaderingen van uw raad. Voor de raadsleden die direct verder willen met het 
agenderen van jongerenparticipatie is een concept motie opgesteld. De motie, een checklist over 
betekenisvolle jongerenparticipatie en andere materialen zijn te downloaden via:
www.kinderrechten.nl/gemeente. De motie kunt u indienen in uw raad.

Huri Sahin
Voorzitter Kinderrechtencollectief

De overheid, waaronder gemeenten, zijn bij het opstellen van beleid verplicht de mening van 
kinderen te vragen ‘in alle aangelegenheden die het kind betreffen’. Dit staat in artikel 12 van het 
Kinderrechtenverdrag over participatie, één van de kern artikelen van het verdrag. Het 
daadwerkelijk betrekken van jongeren bij beleid kan een uitdagend proces zijn. Namens 
jongereninitiatieven en jongerenraden vragen wij u jongerenparticipatie meer betekenisvol te maken 
en beter te borgen in gemeentebeleid. Daarom bieden wij u aan:

@ njr k

Mocht u nog vragen hebben, dan zijn wij graag bereid deze te beantwoorden. U kunt mailen naar; 
info@kinderrechten.nl.

Van harte gefeliciteerd met uw benoeming als raadslid. De komende jaren zult u richting geven aan 
het beleid binnen uw gemeente, zoals jeugdbeleid op het gebied van preventie, ondersteuning, hulp 
en zorg. Bij het opstellen en uitvoeren van dit beleid spelen de rechten van kinderen een belangrijke 
rol. Gemeenten dragen een grote verantwoordelijkheid voor het verwezenlijken van de rechten van 
kinderen zoals opgenomen in het VN-Kinderrechtenverdrag.
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Met vriendelijke groet,

Maantje Berger, Defence for Children
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