
MOTIE

In te vullen door de griffier

Indiener: 
Edou Hamstra, PvdA 

Mede-indiener(s):
Martijn Brands, VVD
Danny van der Weijde, D66
Anton Meijerman, CDA
Sijbe Knol, FNP
Elsa van der Hoek, GL
Peter van Noort, SP
Menno Brouwer, PvdD
Matthijs de Vries, CU

Motie nr.

Paraaf

Agendapunt

Besluit

MOTIE, ex artikel 31 Reglement van orde

Statenvergadering 13 juli 2022

Agendapunt 6 Deltaplan deel B 

Korte titel motie Geef jongeren meer een stem

De Staten, in vergadering bijeen op 13 juli 2022 gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

 jongeren op een andere manieren betrokken willen worden bij de politiek, bijvoorbeeld 
via hun school of sociale media;

 jongeren zich in verschillende mate betrokken voelen bij de politiek of een politiek 
onderwerp en niet iedere jongere op dezelfde manier betrokken wil worden 
(participatieladder);

 Provinciale Staten zich al meerdere keren heeft uitgesproken het belangrijk te vinden dat 
jongeren actief betrokken worden bij provinciale onderwerpen;    

 op dit moment wordt gewerkt aan het participatiebeleid dat in het najaar wordt 
besproken, waarin ook aandacht komt voor het betrekken van jongeren;

overwegende dat

 de bouwstenen uit het deltaplan over de toekomst van jongeren gaan, de keuzes die 
gemaakt worden het meeste impact zullen hebben op hun levens en het daarom 
belangrijk is om jongeren te betrekken;

 het belangrijk is om jongeren te bereiken en betrekken op ieder niveau van de 
participatieladder;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

 jongvolwassenen (16 – 39) extra te betrekken bij de onderwerpen: wonen, werken en 
mobiliteit, waarbij rekening wordt gehouden met de manier waarop zij graag betrokken 
willen worden;

 in het participatiebeleid op te nemen hoe jongvolwassenen betrokken en bereikt worden 
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bij grote opgaven die veel impact hebben op hun toekomst, bijvoorbeeld de woningnood, 
de werkgelegenheid en klimaatverandering.

en gaan over tot de orde van de dag
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