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MOTIE, ex artikel 31 Reglement van orde 

 
Statenvergadering 
 

17 februari 2021  

Agendapunt 
 

Demokratyske fernijing yn Fryslân 

Korte titel motie 
 

Eerst nader onderzoek doen onder de inwoners over 
gewenste instrumenten  

De Staten, in vergadering bijeen op 17 februari 2021 gehoord hebbende de beraadslaging; 
 
constaterende dat 

- het realiseren van een Fries digital participatieplatform een van de voorstellen is;   
- in de discussienota bestuurlijke vernieuwing over het digitale platform het volgende is 

gescherven “Doel is inwoners van Fryslân een nieuwe mogelijkheid te bieden voor directe 
inspraak bij politieke thema’s en ontwikkelingen. Een digitaal platform gaat verder dan 
alleen een mening vragen, het biedt ook mogelijkheden voor maatschappelijk debat”; 

- er een kloof bestaat tussen de leefwereld van jongeren en de perceptie hierover van 
bestuurders1; 

 
overwegende dat 

- het huidige voorstel bestuurlijke vernieuwing te veel is opgesteld vanuit de 
politiek/bestuurlijke/ambtelijke visie; 

- het vertrouwen in de politiek nogal wisselend is;  
- het belangrijk is om het vertrouwen in de politiek onder jongeren te stimuleren en hen te 

betrekken bij politieke vraagstukken;  
- we op dit moment geen goed beeld  hebben hoe jongeren betrokken willen worden en wat 

hun ideeën zijn om het vertrouwen in de politiek te verbeteren, en we dat aan jongeren zélf 
moeten vragen 

- het digitale platform een goed instrument is om hier inzicht in te krijgen;  
 

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten het digitale platform als eerste in te zetten voor 
een onderzoek onder groepen inwoners die tot nu toe niet betrokken zijn bij de  provinciale politiek, 
zoals jongeren, over de wijze waarop zij betrokken willen worden bij de politieke vraagstukken en 
het politieke proces en welke ideeën zij hebben over de wijze waarop het vertrouwen van jongeren 
en andere doelgroepen in de overheid en de politiek verbeterd kan worden.  
 

en gaan over tot de orde van de dag 
 

 

Indiener(s) Hetty Janssen, PvdA  
Charda Kuipers, GrienLinks  

 
1 Blijkt uit onderzoek van I&O Research, (Van Hal, T. & Kanne, P. (januari 2021). Wat verwachten jongeren van de democratie? 
En begrijpen jongeren en bestuurders elkaar? Geraadpleegd van https://www.ioresearch.nl/actueel/jongeren-en-bestuurders-
zoek-elkaar-op-in-de-democratie/ 
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