Motie 4 is met 18 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, PvdA, Lokaal Sociaal 21, GroenLinks, Burger
Belangen Roosendaal, ChristenUnie, D66) en met 16 stemmen tegen (VVD, CDA, VLP) aangenomen.

Motie 4
Betrek de jeugd bij haar eigen agenda
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, gehoord hebbende de
beraadslagingen over het raadsvoorstel Jeugdagenda.
Constaterende dat:
- Het college de Lokaal Educatieve Agenda heeft vervangen door de jeugdagenda;
- De jeugdagenda is opgesteld met de input van een grote groep betrokkenen en professionals;
- De jeugdagenda niet is opgesteld met de directe input van kinderen en jongeren;
- Dit een groot gemis is voor de jeugdagenda;
Overwegende dat:
- Het wenselijk is, dat de jeugdagenda wordt opgesteld met de directe input van kinderen en
jongeren;
- De gemeenteraad waarde hecht aan de meningen en ideeën van de Roosendaalse jeugd in de
stad en dorpen;
- Kinderen en jongeren willen meepraten als het over hen gaat;
- Kinderen en jongeren op deze manier ideeën en problemen kunnen aankaarten bij het college;
- Het voor kinderen en jongeren een eer is om met de gemeente mee te mogen praten;
- Er op deze manier een betere band kan ontstaan tussen jeugd en gemeente;
- Door kinderen en jongeren hier direct bij te betrekken ervoor gezorgd kan worden, dat de kloof
tussen jeugd en politiek kleiner wordt;
Draagt het college op:
1. Om bij iedere actualisatie van de Roosendaalse jeugdagenda kinderen en jongeren actief te
betrekken en ervoor te zorgen dat hun wensen en meningen nadrukkelijk terug te lezen zijn in de
jeugdagenda;
2. Ervoor te zorgen dat de betrokken kinderen en jongeren een goede afspiegeling zijn van de
Roosendaalse jeugd.
En gaat over tot de orde van de vergadering.
Namens,
GroenLinks, Naima El Azzouzi
Roosendaalse Lijst, René van Broekhoven
D66, Harm Emmen
Lokaal Sociaal 21, Michael Beens
PvdA, Michael Yap
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt

