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Aan Provinciale Staten, 
 
Door het CDA, VVD, PvdA en ChristenUnie is vorig jaar het initiatief genomen om te komen tot een 
JongerenStaten in de provincie Utrecht. Op 23 juni 2008 besloten uw Staten in meerderheid tot de 
oprichting van een adviesorgaaan voor en door jongeren met de naam "JongerenStaten".  
Kernactiviteit van de JongerenStaten is het gevraagd en ongevraagd advies geven aan uw Staten en/of 
Gedeputeerde Staten over voor jongeren relevant beleid. Uw Staten hebben zich verbonden een door 
de JongerenStaten gegeven advies inhoudelijk te behandelen en hiervan verslag te doen.   
 
In het statenbesluit van 23 juni 2008 is een aantal voorwaarden opgenomen waaraan de Jongeren-
Staten moeten voldoen om genoemde adviestaak te kunnen vervullen. Als belangrijkste voorwaarde 
wordt genoemd het opstellen van een eigen Reglement van Orde, waarin in elk geval wordt bepaald 
dat de JongerenStaten minimaal 10 tot maximaal 20 leden tellen, die op voordracht door uw Staten 
worden benoemd.  
 
Nu, ruim een jaar na de instelling van de JongerenStaten, heeft een vertegenwoordiger van hen in een 
gesprek op 28 september jl. met de initiatiefneemsters van CDA, VVD, PvdA en ChristenUnie, de 
plaatsvervangend voorzitter van uw Staten en de griffier, moeten concluderen dat het de 
JongerenStaten ontbreekt aan voldoende draagvlak om tot een voordracht van benoeming aan uw 
Staten te komen. Redenen daarvoor zijn onvoldoende interesse bij de jongeren in de breedte, 
bestuurswisselingen en de concurrentie die de JongerenStaten ervaren van de gevestigde politieke 
jongerenafdelingen van politieke partijen.   
 
Na het trekken van de conclusie dat het oprichten van een JongerenStaten op dit momnent niet 
haalbaar is, is gediscussieerd over een andersoortige invulling die recht doet aan het belang dat uw 
Staten hebben bij bekendheid van de provincie onder de jongeren en het belang van de jongeren zelf, 
als specifieke doelgroep. Concreet is gedacht aan het betrekken van de jongeren bij de ontwikkeling 
van de strategische visie 2040 en het geven van een platform aan de jongeren in de campagne voor de 
verkiezingen van uw nieuwe Staten in 2011. Deze meer projectgerelateerde aanpak zal door de griffie 
worden opgepakt.  
 
Samenvattend wordt voorgesteld kennis te nemen van het feit: 
 

- dat de oprichting van een JongerenStaten - waartoe is besloten op 23 juni 2008 - in deze 
statenperiode niet realistisch is gebleken; 

- de jongeren een platform te geven bij de aanloop naar de verkiezingen in 2011 en waar 
mogelijk te betrekken bij specifieke beleidsissues met een voor jongeren aantoonbaar belang.      
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Financiële consequenties 
Bij het statenbesluit van 23 juni 2008 is besloten een bedrag van € 10.000,= per jaar op declaratiebasis 
beschikbaar te stellen aan de JongerenStaten. Afgesproken is dat de gemaakte kosten voor dit jaar zo 
spoedig mogelijk bij wijze van verantwoording aan de griffier kenbaar worden gemaakt, conform de 
gestelde voorwaarden bij het statenbesluit. .   
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
 
Kennis te nemen van het feit dat: 
 

- de oprichting van een JongerenStaten  in deze statenperiode niet realistisch is gebleken; 
- de jongeren een platform te geven bij de aanloop naar de verkiezingen in 2011 en waar 

mogelijk te betrekken bij specifieke beleidsissues met een voor jongeren aantoonbaar belang.     
 


