
Evaluatie Jeugdgemeenteraad 2014-2018. 

Op 7 november 2013 heeft de raad ingestemd met de motie Jeugdgemeenteraad.  

In de motie komt de raad tot het volgende besluit: 

1. Een werkgroep in te richten die een voorstel doet voor het instellen van een jeugdgemeenteraad in 

Leusden. Hierbij worden verschillende modellen onderzocht, inclusief organisatie en middelen.  

2. Het voorstel in de  nieuwe raadsperiode te koppelen aan het Leusdense vergadermodel. 

3. Het raadsvoorstel pas na de verkiezingen te behandelen.  

Na de verkiezingen is een werkgroep ingesteld met een vertegenwoordiger uit iedere partij uit  de gemeente 

Leusden.  

Sylvia den Herder D66, voorzitter, Wim van Hell CU/SGP, Gert Breddels CU/SGP, Marielle Mellink VVD, Klaas 

Roskam VVD, Inge van Os CDA, Riet Koetsenruijter GL/PvdA. 

Griffieondersteuning: Tineke Overeem, Mirjam Udo,  Els Boers, Max de Kloe  

In totaal hebben 15 scholen in een wisselende samenstelling deelgenomen: 
De Bongerd, De Holm, De Rossenberg, de Klimrakker, ’t Startblok, De Heerd, De Loysderhoek, de Vallei, De 
Hobbit, ’t Palet, De Brink, Het Kompas, De Kleine Beer (later het Chrystal), St Josephschool, t’ Ronde.   
 
Start 

De werkgroep heeft eerst gekeken welke doelgroep het beste te benaderen is. Daaruit is gebleken dat de jeugd 

van 11 en 12 jaar nog gemotiveerd zijn en goed te bereiken zijn via de scholen.  

De werkgroep heeft vervolgens de documentatie bij de: gemeente Zuidplas, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en 

Nijkerk opgevraagd en bij ProDemos.  De werkgroep heeft tevens en werkbezoek afgelegd bij de gemeente 

Nijkerk.  

Uiteindelijk is besloten om een Leusdens model na te streven aan de hand van de ervaringen die in de gemeente 

Nijkerk zijn opgedaan.  

Om van start te gaan is eerst gesproken met de directeuren van de basisscholen in Leusden. In het gesprek  zijn 

de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

• het traject jeugdgemeenteraad past binnen het lesprogramma van de scholen  

• de taakverdeling tussen scholen-werkgroep/raad-ouders is helder  

• de kinderen leveren op jaarbasis één of twee thema’s aan 

• weten wat van hen wordt verwacht  hun inbreng is leidend  

• vergaderen overdag buiten schooltijd met uitzondering van de behandeling van hun thema, dat aan het begin 

van de raadsvergadering wordt  geagendeerd  

• krijgen voldoende begeleiding 

• werken in een veilige omgeving  

De scholen: 

• laten de werkgroep weten of zij deelnemen aan het project jeugdgemeenteraad  

• leveren bij deelname per school een lid voor de jeugdgemeenteraad en een ondersteuner 

• maken ruimte in hun programma voor een paar lessen over de gemeenteraad en het politieke bedrijf 

de werkgroep:  

• levert materiaal aan voor de lessen over de raad en de politiek       

• doet enkele voorstellen voor een thema voor de jeugdgemeenteraad vanuit het college 

uitvoeringsprogramma  

de ouders:    

• staan achter de deelname van hun kind aan de jeugdgemeenteraad      

• worden schriftelijk geïnformeerd      

• begeleiden hun kinderen naar activiteiten buiten schooltijd 

Programma 



Op hoofdlijnen is er een standaardprogramma ontwikkeld dat facultatief gebruik kan worden. Leerdoelen van de 

kinderen: hoe werkt bestuurlijke besluitvorming, wat is democratie, debatteren.  

1. Installatieraad, benoeming onderwerp, foto van de hele raad 

2. Onderwerp wordt op scholen behandeld 

3. Werkgroep lid geeft aan de hand van een lesbrief een les gemeenteraad op de scholen 

4. Inhoudelijk debat onderwerp 

5. Inhoud wordt op scholen besproken 

6. Jeugdraadsvergadering, debat en stemmen 

7. Raadvoorstel in de raad 

8. Evaluatie: werkgroep, scholen en kinderen 

9. Afscheid jeugdgemeenteraad 

Evaluatie 

De werkgroep jeugdgemeenteraad heeft ieder jaar geëvalueerd met de scholen en  de werkgroep. Vanaf 2016 is 

ook met de leden van de jeugdgemeenteraad geëvalueerd. De vragen waren ieder jaar hetzelfde.  

Daarnaast zijn vragen gesteld die voor het daaropvolgende  jaar van belang waren zoals bijvoorbeeld ‘vindt u het 

goed om in verband met de komende verkiezingsperiode om de jeugdgemeenteraadscyclus in het najaar te 

houden?’ 

De vragen betroffen aan de scholen: 

1. Wat vond u van de communicatie tussen de werkgroep Jeugdgemeenteraad en de scholen/ouders?. 

2. Komen de verwachtingen van de jeugdgemeenteraad overeen met de werkelijkheid? 

3. Vindt u dat de kinderen meer zicht hebben gekregen op het proces binnen politiek en democratie? 

4. Had u voldoende tijd en was het haalbaar binnen het lespakket om het onderwerp met de kinderen te 

bespreken: 

5. Wat kan wat u betreft beter: 

• Doel, proces of daadwerkelijk resultaat 

• Organisatie 

• Communicatie 

• Uitvoering 

6. Kunnen wij uw school in volgende keer weer uitnodigen voor de jeugdgemeenteraad? 

De vragen aan de jeugdgemeenteraadsleden betroffen 

1. Noem drie dingen die je geleerd hebt door mee te doen aan de jeugdgemeenteraad 
2. Wat vond je van het debat met de burgemeester?  
3. Wat vond je van het overleggen op school? 
4. Kan je een leuk onderwerp voor volgend jaar verzinnen? 

 
De vragen aan de werkgroep betroffen: 

1. Proces start werkgroep jeugdgemeenteraad tot nu toe 

2. Terugblik, hoe gaan we verder 

3. Spanningsveld onderwerpen raad/eigen inbreng en daadwerkelijke uitvoeringen daarvan  

De werkgroep heeft per cyclus de gemeenteraad geïnformeerd over het onderwerp en de wijze waarop de 

jeugdgemeenteraad hiermee aan de slag is gegaan. Daarnaast hebben de werkgroepsleden regelmatig een 

terugkoppeling gegeven in de fracties over de voortgang van de jeugdgemeenteraad. 

Jeugdgemeenteraadsvergaderingen 2014-2018 

2014-2015 

Het eerste jaar is een zoektocht geweest. Vragen zoals hoe worden de kinderen gekozen, hoe betrekken wij de 

scholen en welke ondersteuning geeft de griffie zijn aan de orde geweest. Daarnaast is ook gekeken naar een 

balans qua investering in tijd. De jeugdgemeenteraad is in deze cyclus zes  keer bij elkaar gekomen.  

Het eerste onderwerp is door de gemeente Leusden ingebracht: Verkeersveiligheid rond scholen en sociale 

veiligheid op school en thuis. Marisa van Burken heeft in deze cyclus inhoudelijk bijdrage geleverd aan de 

jeugdgemeenteraad.  



De aandacht ging met name uit naar de jeugdgemeenteraadsleden zelf en minder naar de scholen. Ook is er in 

het eerste jaar een voorzitter van de raad benoemd vanuit de jeugdgemeenteraad zelf. De voorzitter zat de 

vergadering voor en vertegenwoordigde de raad bij  de gemeenteraadsvergadering.  

Naar aanleiding van de eerste evaluatie  besluit de werkgroep om na de vakantie voor een andere opzet te 

kiezen. Het is leuker om alle kinderen te betrekken bij dit proces. De volgende keer wordt er een jaar tijd 

genomen om een onderwerp voor te bereiden. Er wordt gedacht om meer van het model in Nijkerk over te nemen 

en de cyclus in Leusden los te laten. In Nijkerk geeft men workshops,  maken de kinderen werkstukken en is er 

een budget afgesproken. 

Ook wordt besloten om geen voorzitter uit de jeugdgemeenteraad aan te wijzen, deze rol leek te zwaar te zijn in 

de cyclus zoals die in Leusden is opgezet. Daarnaast werd gezocht in welke mate de inbreng daadwerkelijk op de 

agenda van de raad kon komen. De werkgroep merkte op dat de jeugd veel adviezen geeft van uitvoerende aard. 

Een aantal adviezen stonden al op de uitvoeringsagenda van de gemeente. Daarnaast verliep de communicatie 

tussen de scholen en de gemeenten wat moeilijk. Besloten wordt om een werkgroep lid te koppelen aan een 

aantal scholen. Ook werd besloten dat een gemeenteraadslid een les op de school komt geven. De les door de 

gemeenteraadsleden werd als positief ervaren.  

2015-2016 

De jeugdgemeenteraad is door de gemeente Leusden gevraagd om onderwerpen toe te voegen aan de 

duurzaamheidsagenda. Bij dit onderwerp heeft de werkgroep aan de groene belevenis gevraagd om het proces 

inhoudelijk te begeleiden door het geven van workshops.  

De jeugdgemeenteraad is in deze cyclus zes keer bij elkaar gekomen.  

Doordat werkgroepsleden aan scholen zijn gekoppeld die een actieve communicatie met de scholen 

onderhouden, door na te bellen, lessen te geven etc. verloopt de communicatie beter.  

De scholen waren erg tevreden over de reactie van de gemeenteraad op de voorstellen van de 

jeugdgemeenteraad. De scholen ervaren daadwerkelijk inbreng te hebben. De scholen hadden dit keer 

voldoende tijd om alles in de groepen te bespreken. De scholen blijven het jammer vinden dat met name de 

jeugdgemeenteraadleden worden betrokken bij het proces.  

Ook werd aangegeven dat de voorzittersrol beter door de burgemeester gedaan kan worden. Dit is gebeurd en 

goed bevallen 

De Jeugdgemeenteraad vond deze cyclus erg leuk. Heeft genoten van de workshops en van de debatten.  

De werkgroep vond deze cyclus zeer arbeidsintensief. Ook de kosten van het inhuren van een externe 

organisatie werden als hoog ervaren. Daarnaast  blijft het een zoektocht om de inbreng van de 

jeugdgemeenteraad op een niveau te krijgen waarover de gemeenteraad een besluit kan nemen. Dit keer wordt 

de raad gevraagd om in te stemmen met onderwerpen die worden opgenomen als bijlage bij de 

duurzaamheidagenda.  

2016-2017 

Voor de derde cyclus wil de gemeente Leusden graag de mening weten van de jeugdgemeenteraad op Leusden 

2035.  De jeugdgemeente raad is vier keer bij elkaar gekomen.  

De werkgroep heeft dit keer geprobeerd om de cyclus minder arbeidsintensief te maken. Daarnaast is geprobeerd 

om tot een goed raadvoorstel te komen.  

Aan de  hand van droomkaarten formuleert de jeugdgemeenteraad onderwerpen die zij graag gerealiseerd zien in 

2035. Uit deze droomkaarten zijn een tal van onderwerpen gekomen die de jeugdgemeenteraad belangrijk vindt. 

Henriette Janssen heeft de jeugdgemeenteraad begeleid bij het maken van de droomkaarten.  

De onderwerpen zijn aangevuld met de wijze waarop de jeugdgemeenteraad denkt hoe dit uitgevoerd kan 

worden. De raad startte met een beeldvormende workshop, vervolgens met een oordeelvormen debat om af te 

sluiten met voorstellen waarom geamendeerd kon worden. De geamendeerde voorstellen zijn als raadsvoorstel 

geagendeerd op de gemeenteraadsvergadering.  

De scholen, de werkgroep en de jeugdgemeenteraad vonden deze cyclus waardevol. Wel blijft de tijdsinvestering 

bij sommige scholen, de griffie en bij de werkgroep een probleem.  De jeugdgemeenteraad vond het debatteren 

erg leuk. Ook blijft het lastig om de groepen op de scholen erbij te betrekken. Dit ligt deels aan de inzet van de 



scholen zelf. Daarnaast is het belangrijk om de raad en de wethouder goed mee te nemen in het proces van de 

jeugdgemeenteraad.  

2017  

De vierde cyclus bestaat uit adviezen aan de raad voor het nieuwe coalitieprogramma. De jeugdgemeenteraad is 

vier keer bij elkaar gekomen.  

De werkgroep was zich ervan bewust dat de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2018 plaats zouden 

vinden. Daarom is de vierde cyclus in september meteen van start gegaan.  

In deze cyclus werd de jeugdgemeenteraad geleerd hoe de cyclus van een gemeenteraad eruit ziet, wat een 

coalitieprogramma is en op welke wijze je invloed kan uitoefenen op het programma. Daarnaast hebben ze 

geleerd een goed debat te voeren.  

In de vergadering van 20 november heeft de jeugdgemeenteraad een aantal adviezen vastgesteld.  Alle politieke 

partijen die deelnemen aan de verkiezingen zullen een memo ontvangen met die adviezen.  

De geplande afsluitbijeenkomst van de jeugdraadsleden met de werkgroep is door de sneeuwbuien in december 

verplaatst naar 29 januari.   De burgemeester heeft aangeven dat hij graag ook na 29 januari de jeugdraadsleden 

wil betrekken bij activiteiten rondom de verkiezingen.  

Conclusie 

De Jeugdgemeenteraad heeft zich als een serieus adviesorgaan bewezen in de gemeente Leusden.  

Scholen zijn meer betrokken bij de gemeente Leusden en zijn meer bekend over de wijze waarop besluitvorming 

verloopt in een democratie. 

Daarnaast wordt een groot aantal kinderen bekend gemaakt met het politiek bestuurlijke speelveld. Een mooie 

kweekvijver voor de toekomst. de debatavonden waren zeer druk bezocht door trotse ouders en familie. Een 

enkele keer waren ook leerkrachten aanwezig. 

De jeugdgemeenteraadsleden hebben in de toekomstvisie van Leusden aangegeven dat de jeugdgemeenteraad 

moet blijven en dat de gemeente Leusden andere gemeenten in het land enthousiast moet maken over het 

instellen van een jeugdgemeenteraad. Een mooier compliment kan een gemeente niet krijgen.  

Adviezen  

In de afgelopen vier jaar zijn diverse modellen geprobeerd. Er hebben drie evaluaties plaatsgevonden 

Hieruit kunnen de volgende adviezen worden geformuleerd.   

1. Let op een goede communicatie tussen de werkgroep en de scholen 

2. Koppel een werkgroepslid aan scholen 
3. Gastlessen door gemeenteraadsleden wordt gewaardeerd door de scholen 
4. Voeg voldoende momenten in voordat het debat plaatsvindt zodat voorstellen beter onderbouwd 

worden. 
5. Houdt rekening met de beperkte tijd van de werkgroepsleden en het onderwijzend personeel.  
6. Neem de jeugdgemeenteraad serieus en bespreek hun adviezen in de gemeenteraad.  
7. Koppel de resultaten terug aan de jeugdgemeenteraad. 

8. Denk er aan  dat ook de groepen van de scholen voldoende betrokken blijven. 

9. Blijf raad en wethouder voldoende informeren.  

10. Gemeenteraadsleden meer betrekken bij de jeugdgemeenteraad zodat er meer betrokkenheid ontstaat.  
11. Houdt de website JGR goed bij.  
12. Nagaan welke scholen mee willen doen aan het vervolg; maak afspraak met 1 contactpersoon voor de 

evaluatie en voortgang 
13. Nagaan of de JGR ook via een digitaal panel geraadpleegd kan worden voor vervolgactiviteiten 
14. Voorafgaand aan iedere cyclus moet goed nagedacht worden over het kader van de opdracht die de 

jeugdraadsleden meekrijgen. Een te breed kader maakt de opdracht en de uitkomst wellicht te abstract, 
een te smal kader levert mogelijk te weinig resultaat op.  
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Resultaten 

Jaar Onderwerp Inbreng raadvoorstel 

Resultaten  

2014 verkeersveilighei
d rond scholen 
en sociale 
veiligheid op 
school en thuis 

1. zorg voor “kiss- en ride”-
zones bij scholen; 

2. plaats extra stoplichten/zorg 
voor klaarovers nabij de 
scholen; 

3. gebruik innovatieve 
verlichting om de 
zichtbaarheid in het verkeer 
en de verkeersveiligheid te 
verbeteren; 

4. neem maatregelen om de 
sociale veiligheid op school 
en thuis te verhogen, onder 
meer door goede filters op 
computers en het plaatsen 
van links over veiligheid op 
de gemeentewebsite; 

5. zorg dat 
verkeersveiligheidsmaatrege
len milieu (en daarmee ook 
dier)-vriendelijk zijn. 

 

Geaccordeerd 
door 
raadsvoorstel 
21-05-2015 

Het college de aanbevelingen van de 
jeugdgemeenteraad t.a.v. 
verkeersveiligheid ronde scholen en 
sociale veiligheid op school en thuis, 
die gedaan zijn tijdens de 
jeugdgemeenteraadsvergadering van 
7-4-15, ambtelijk op haalbaarheid te 
laten onderzoeken: waar deze 
mogelijk te wensen laten uitvoeren en 
voor de a.s. zomervakantie een 
terugkoppeling aan de 
jeugdgemeenteraad en de 
gemeenteraad te  g even over de 
stand van zaken.  

2015 Adviezen 
duurzaamheidsa
genda 

1. Afval scheiden op school, 
afval in de natuur. 

2. Bewust omgaan met 
voedsel 

3. Water en licht, gebruik en 
energie 

 

Geaccordeerd 
door 
raadsvoorstel 
06-07-2016 

De adviezen zijn meegenomen als 
memo bij het raadsvoorstel 
Duurzaamheidsagenda Leusden 
2016-2030 . In de memo stelt het 
college voor de voorstellen te 
onderzoeken en te monitoren.  
 

2016 Leusden 2035 Het college op te dragen:  
a. de aanbevelingen “Leusden 

in 2035”, zoals besloten in 
de vergadering van  de 
Jeugdgemeenteraad op 13 
maart 2017, over te nemen: 
1. Leusden in 2035: een 

gezonde gemeente  
2. Leusden in 2035: een 

duurzame en groene 
gemeente  

3. Leusden in 2035: een 
sociale gemeente 4. 
Leusden in 2035: een 
technologisch 
hoogstaande gemeente  
 

4.  Leusden in 2035: 
aantrekkelijk om in te 
wonen.   

b. uiterlijk december 2017 per 
aanbeveling te rapporteren 
op welke termijn deze 
uitvoerbaar is en wat de 
financiële gevolgen zijn; 

c. de raad en 
jeugdgemeenteraad jaarlijks 
te informeren tijdens een 
verdiepingsavond over de 
voortgang van de 

Geaccordeerd 
door 
raadsvoorstel 
18-05-2017 

1.  De  aanbevelingen uit “Leusden in 
2035”  als informatie toe te voegen  
aan de informatienota ten bate van de 
brede maatschappelijke discussie 
(BDM) en de omgevingsvisie. 
2. Het college op te verzoeken uiterlijk 
december 2017 per aanbeveling te 
rapporteren of deze uitvoerbaar is, zo 
ja op welke termijn en wat de 
financiële gevolgen zijn; 
3. Het college te verzoeken in de 
voortgangsrapportage over de 
Toekomst van Leusden aan de raad 
en inwoners ook aandacht te besteden 
aan de inbreng van de 
Jeugdgemeenteraad.  



aanbevelingen “Leusden in 
2035”.  

 
 

2017 Adviezen voor 
het 
coalitieprogram
ma 2018-2022 

I Een maatjesproject van 

kinderen voor verschillende 
doelgroepen  
 
II Meer diverse speeltuinen  
 
III Gezond en veilig door 
duurzame lantarenpalen en 
rookvrije zones  
 
IV Meer speelvelden en behoud 
van groene plekken 
(voetbalveldjes) in de wijken   
 
V Schone en goed onderhouden 
speelveldjes met behulp van 
uitdagende prullenbakken  
 

Afronding 
januari 2018 

Memo naar de partijen die deelnemen 
aan de gemeenteraadsverkiezingen. 

 


