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O Ceef geloof een stem
MOTIE GENERATIETOETS

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 13 november 2019

hebben kennis genomen van de Begroting 2020, Statenstuk 2019-903

constateren dat Drenthe een aantrekkel'rjke provincie voor jongeren wil zijn en
verschillende generaties aan Drenthe wil blijven binden;

overwegen dat jongeren veel kansen en mogelijkheden hebben in onze
samenleving, maar dat er ook zorgen zijn over de druk op jongeren;
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overwegen dat de Sociaal-Economische Raad aantoont dat deze druk mede
voortkomt doordat de overheid maatregelen invoeft die bij een'stapeling van

beleid' jongeren onevenredig en nadelig treft;

zijn van mening dat het van belang is om bij de totstandkoming van provinciaal
beleíd goed in kaaft te brengen wat de gevolgen zijn voor elke generatie, van
jong tot oud, om daarmee te zorgen voor eerlijke en generatiebestendige

beleidskeuzes;

verzoeken het college onderzoek te doen naar een 'generatietoetsi door bij wijze van proef bij de
Woonagenda, de Energieagenda, de Sociale Agenda en de Economische Koers in beeld te brengen wat de
(beleids-) effecten zijn voor de verschillende generaties.

en gaan over tot de orde van de dag
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TOELICHTING

Begin dit jaar zijn de jongerenorganisaties LSVb, ISO, CNV Jongeren, Nationale Jeugdraad, JOB, en
PerspectieF samen met de ChristenUnÍe Coalitie-Y gestart.l Hiermee vragen zij aandacht voor de jongeren

Ín onze samenleving, die door toenemende prestatiedruk een overbelaste generatie dreigt te worden.

Inmiddels hebben meer jongerenorganisaties zich bij de coalitie aangesloten, alsmede een aantal politieke
paftijen: PvdA, Groenlinks, SOPlus, Denk, Paft'rj voor de Dieren, SGP, SP.

Generatie Y is de generatie die geboren zijn tussen 1985 en 2000. Deze generatie is krachtig en weerbaar,

maar staat onder druk door een opeenstapeling van factoren. Op korte termijn door een toenemende
prestatiedruk; op lange termijn loopt deze groep aan tegen problemen op de arbeids- en huizenmarK.

De Sociaal-Economische Raad (SER) deed onderzoek naar het toekomstperspectief van jongeren en
concludeert dat jongeren onevenredig hard getroffen worden door opeenvolgende maatregelen.z De

conclusies en aanbevelingen uit het rapport sluiten precies aan op de punten waarvoor Coalitie-Y aandacht
vraagt, Zo beveelt de SER aan een generatietoets in te stellen om van tevoren te kijken welke
leeftijdscategorieën extra hard getroffen worden door voorgenomen beleid.

Ook provinciaal beleid heeft effect op jongeren. Te denken valt aan sociaal-economisch beleid, zoals de
koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven, of de positie van jongeren op de arbeidsmarkt. Te denken valt
aan ruimtelijk beleid, met een toekomstbestendig woningaanbod. Of ons mobiliteitsbeleid voor scholieren en
studenten die met de fiets of het openbaar veruoer reizen.

Er ligt dan ook op de provinciale overheid de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat jongeren

onevenredig zwaar worden getroffen door stapeling van beleidskeuzes. De invoering van een'generatietoets'
voorziet hierin.

Hiermee geven we ook uitvoering aan onze ambitie om een aantrekkelijk provincie voor jongeren te willen
zijn, én jongeren aan Drenthe te willen binden.

t Meer informatie via https://coalitie-y.nl

z https r//www.ser.nl/nUPublicaties/kansen-belemmeringen-jongeren


