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Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie
FCBE van 9 december 2020 over de implementatie van de Jongerenadviesraad Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van de Statencommissie FCBE van 9 december 2020 hebben wij u
toegezegd u te informeren over de implementatie van de Jongerenadviesraad (JAR) in
Drenthe. Met deze brief geven wij invulling aan deze toezegging.

De organisatorische ontwikkeling van de JAR

Op 11 november 2020 hebt u ingestemd met de motie Jongerenadviesraad Drenthe
(M 2020-30), waarin u zich hebt uitgesproken om een JAR in Drenthe te ondersteunen
en ons en de werkgroep 'veranderende samenleving' heeft verzocht om met het jon-
gereninitiatief verdere afspraken te maken. Naar aanleiding van deze motie hebben er
diverse gesprekken plaatsgevonden met de jongeren en krijgt het initiatief steeds
meer gestalte. Zo heeft de JAR een set met spelregels en begroting voor dit jaar op-
gesteld.

Organisatorisch zit de JAR nog in de 'opstartfase' en zijn ze bezig met het mobiliseren
en verbinden van jongeren aan de JAR. Hiervoor is een websitel ontwikkeld en is het
idee om aanvullend hierop promotiemateriaal te laten maken. Daarnaast willen de
jongeren graag financiële ruimte hebben om "door middelvan cursus en training te
groeien in hun rol en om activiteiten uit te kunnen voeren gericht op het mobiliseren
van jongeren en/of inhoudelijk advies. Om genoemde ontwikkeling en activiteiten mo-
gelijk te maken, wordt uw Staten - door middel van de Voorjaarsnota - om een finan-
ciële bijdrage voor 2021 gevraagd. Dit betreft een tijdelijke (financiële) oplossing voor
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ln het najaar leggen wij een voorstel aan u voor ten behoeve van de financiering van
de JAR voor de komende jaren.

Naast deze financiële ondersteuning, heeft de JAR nauwe banden met de commissaris
van de Koning en wordt de JAR ambtelijk ondersteund door een medewerker van uw
griffie en een medewerker van het kabinet van de commissaris.

De JAR heeft daarbij aangegeven graag met u en ons in gesprek te willen om kennis te
maken en om te praten over de wijze waarop zij hun adviesrol naar uw Staten en ons
kunnen invullen. Als de coronamaatregelen het weer toestaan, organiseren wij hier-
voor graag een bijeenkomst met u en de jongeren voor het zomerreces.

De inhoudelijke ontwikkeling van de JAR
lnhoudelijk doet de JAR (ook) van zich spreken. Zo hebben zij in uw vergadering van
16 december 2O2O - op basis van een enquête onder jongeren - een toelichting ge-

geven op wat jongeren belangrijk vinden als het gaat om openbaar vervoer. Op dit
moment heeft de JAR een vraag uitstaan onder jongeren naar de impact van corona
op hun leven en welke ideeën er zijn om elkaar te helpen in deze moeilijke tijd.
Wellicht leidt dit tot een advies aan ons.

Ook denkt de JAR - samen met JongRES - mee over de Regionale Energiestrategie. Half
april wordt er door de JAR een vragenlijst over duurzame energie uitgezet onder jon-
geren en in mei vindt hierover een gesprek plaats met de JAR, de jongeren die hebben
aangegeven mee te willen praten en statenleden. Ook denken zij met JongRES mee

over een energiefestival dat in augustus/september georganiseerd gaat worden.

Tot slot
De JAR is volop in ontwikkeling en zet zich in om de stem van de jongeren te laten
horen aan u en aan ons. Op een aantal thema's hebben zij dit al gedaan en er zullen er
vast nog vele volgen.
Om meer gezicht te krijgen bij de JAR, de thema's die voor hen belangrijk zijn en de

wijze van advisering gaan we voor het zomerreces een ontmoeting organiseren in de

Statenzaal waarvoor u binnenkort een uitnodiging zult ontvangen.

Hebt u op voorhand vragen aan de JAR, dan kunt u contact opnemen met de JAR via

iongeren@drentsparlement. n l.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

md/coll

, voorzitter , secretaris


