Toelichting raadsvoorstel aan de raad van
de gemeente Roosendaal

Aanleiding
Op 11 oktober 2018 heeft uw raad unaniem een motie aangenomen om naast de reeds bestaande
Roosenspeld en in aanvulling hierop een Jongerenroos in te stellen als Roosendaalse
jongerenonderscheiding.
Deze Jongerenroos is een blijk van waardering voor jongeren in onze gemeente tot en met 25 jaar,
die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de onze gemeente.
De afgelopen maanden is door een werkgroep uit uw raad, de Jongerenraad en het kabinet van de
gemeente gewerkt aan een verordening en is een kunstenaar benaderd voor het vormgeven van de
Jongerenroos middels een kunstwerk/sculpture.
Beoogd effect
Met het toekennen van de Jongerenroos inclusief oorkonde wordt de waardering voor de bijzondere
inzet van jongeren uitgedrukt.
Het voorstel is om ieder jaar tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie maximaal 5 Jongerenrozen uit te
reiken. Voordrachten voor een Jongerenroos kunnen ieder jaar voor 1 november worden ingediend.
Om de introductie van de Jongerenroos kenbaar te maken, zodat voordrachten voor de
Nieuwjaarsreceptie 2020 kunnen worden ingediend, zal de eerste Jongerenroos in september van dit
jaar door de burgemeester worden uitgereikt.
Argumenten
Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de door uw raad aangenomen eigenstandige motie van
11 oktober 2018.
Het voorstel beoogt het vaststellen van een verordening door uw raad, op basis waarvan deze
jongerenonderscheiding jaarlijks kan worden uitgereikt.
Kanttekeningen
Geen.
Financiën
De kosten van de Jongerenroos kunnen ten laste komen van het bestaande representatiebudget.
Communicatie
Middels een persbericht kan het instellen van de Jongerenroos bekend worden gemaakt, waarbij ook
de procedure voor het indienen van een voorstel om iemand voor te dragen voor de Jongerenroos
bekend wordt gemaakt.
Verder zal de Jongerenroos geïntroduceerd worden door het uitreiken van de eerste Jongerenroos in
september 2019.
Vervolg
Uw gemeenteraad wordt gevraagd conform raadsvoorstel, met inachtneming van bovenstaande
motivatie en toelichting, te besluiten.
Bijlagen
1. Concept-verordening met memorie van toelichting
2. Formulier voordracht Jongerenroos

