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Leeswijzer 
 
Voor u ligt het initiatiefvoorstel om te komen tot de oprichting van een Jongerenstaten.  
 
De Jongerenstaten zijn een adviescommissie bestaande uit een groep jongeren variërend van 13 tot en met 
25 jaar, wonend in de provincie Utrecht, die actief betrokken zijn/worden bij de besluitvorming over het 
provinciaal Utrechts jongerenbeleid en aanverwante onderwerpen. 
 
De Jongerenstaten signaleren wensen en behoeften van jongeren, behartigen in hun adviezen de belangen 
van jongeren, informeren en activeren jongeren en trachten drempelverlagend te werken tussen jongeren 
en de politiek, lees provinciaal bestuur.  
 
Dit voorstel wordt ingediend naar aanleiding van een brief van de Jongerenraad in Veenendaal die een 
dergelijke taak binnen de gemeente Veenendaal verzorgt. De Veenendaalse Jongerenraad heeft aan 
Provinciale Staten gevraagd een Jongerenstaten in te stellen om ook de jongeren in de provincie Utrecht 
meer en beter bij de politieke besluitvorming in de provincie te betrekken.  
 
Het voorliggende initiatiefvoorstel is tot stand gekomen na overleg met en inspraak van diverse 
Jongerenraden in de provincie Utrecht  In gezamenlijke vergaderingen op 16 januari en 17 maart 2008 
hebben zij over de oprichting van een Jongerenstaten gesproken. Hierbij hebben ook de politieke 
jongerenorganisaties hun inbreng geleverd.   
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Ontwerp-besluit 

Besluit van Provinciale Staten Utrecht d.d. 23 juni 2008, inhoudende de oprichting van een 
Jongerenstaten 
 
Provinciale Staten van Utrecht;  
 
Op initiatief van het CDA, VVD, PvdA en ChristenUnie; 
 
Gelezen het initiatiefvoorstel voor de oprichting van een Jongerenstaten; 
 
Besluiten:  
 
A. Een adviesorgaan voor en door jongeren met de naam “Jongerenstaten” op te richten; 
 
B. Het onderstaande kader waaraan de Jongerenstaten moeten voldoen vast te stellen: 
 

1. De Jongerenstaten zijn een jongerenadviescommissie bestaande uit een groep jongeren 
variërerend  van 13 tot en met 25 jaar, wonend in de provincie Utrecht, die actief betrokken 
worden bij de besluitvorming over het provinciaal Utrechtse jongerenbeleid en aanverwante 
onderwerpen die jongeren in de provincie Utrecht aangaan; 

2. De Jongerenstaten geven gevraagd en ongevraagd advies aan Provinciale en/of Gedeputeerde 
Staten van Utrecht over voor jongeren relevant beleid; 

3. Provinciale Staten van Utrecht - dan wel een commissie uit hun midden - verbinden zich een door   
de Jongerenstaten gegeven advies inhoudelijk te behandelen en hier verslag van te doen aan de 
Jongerenstaten; 

4. De Jongerenstaten vergaderen in principe in het Provinciehuis en krijgen hier eigen werkruimte 
en overige faciliteiten t.b.v. hun werkzaamheden. Indien gewenst kunnen de Jongerenstaten 
ambtelijke ondersteuning krijgen ter facilitering van hun functioneren, één en ander onder 
coördinatie van de griffier; 

5. De Jongerenstaten stellen zelf een reglement vast, waarin in elk geval wordt bepaald dat de 
Jongerenstaten  minimaal 10 en maximaal 20 leden tellen, waarbij qua samenstelling actief 
gestreefd wordt naar diversiteit in geografische herkomst, politieke achtergrond, culturele 
achtergrond, opleidingsniveau, leeftijd en geslacht; 

6. De leden van de Jongerenstaten worden op voordracht van de Jongerenstaten benoemd door 
Provinciale Staten; 

7. Het lidmaatschap van de Jongerenstaten is niet verenigbaar met het lidmaatschap van Provinciale 
Staten, het College van Gedeputeerde Staten, een statencommissie of een andere door het 
Utrechtse Provinciebestuur ingestelde bestuurs- of adviescommissie werkzaam op het gebied van 
jongerenbeleid;  

8. De zittingsduur van de Jongerenstaten is gelijk aan de zittingsduur van Provinciale Staten. Aan 
het einde van elke zittingsperiode wordt het functioneren van de Jongerenstaten door de Staten 
geëvalueerd. De uitkomst van deze evaluatie bepaalt de wenselijkheid van voortzetting van de 
Jongerenstaten voor de volgende zittingsperiode.   

9. Provinciale Staten stellen een bedrag van € 10.000,= per jaar beschikbaar aan de Jongerenstaten 
ten behoeve van hun werkzaamheden. Ten behoeve van de besteding op declaratiebasis van dit 
bedrag overleggen de Jongerenstaten jaarlijks een programma van werkzaamheden en een 
begroting van te maken kosten. De Jongerenstaten leggen verantwoording af van de besteding 
van dit bedrag aan de Staten. Bij de bepaling van de hoogte van de jaarlijkse bijdrage is ermee 
rekening gehouden dat van provinciewege de Jongerenstaten worden gefaciliteerd in benodigde 
voorzieningen ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden.  
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C. Een bedrag van € 10.000,= als begrotingspost Jongerenstaten op te nemen in de begroting vanaf 
2009. Dit bedrag voor 2008 beschikbaar te stellen en ten laste te brengen van het rekeningoverschot 
2007.  

 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
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Toelichting 

Inleiding 
 
De provinciale politiek is voor veel mensen een onbekend terrein. Ook jongeren hebben vaak geen idee 
wat Provinciale Staten doen en wat het belang van de provincie is voor jongeren. Terwijl de Staten vaak 
wel beslissen over zaken die jongeren aangaan. Wanneer wij als provincie de jongeren meer bij de 
politiek willen betrekken zullen wij enerzijds moeten weten wat er onder jongeren speelt en anderzijds de 
jongeren een stem moeten geven in onze besluitvorming.  
Naar voorbeeld van een aantal gemeenten in de provincie Utrecht die de jongeren een stem geven door 
het instellen van Jongerenraden willen wij een Jongerenstaten instellen, waarin een aantal jongeren plaats 
neemt dat actief bij de provinciale politiek betrokken wil worden.  
 
De Jongerenstaten zijn een jongerenadviescommissie bestaande uit een groep jongeren variërend van 13 
tot en met 25 jaar, wonend in de provincie Utrecht, die actief betrokken zijn/worden bij de besluitvorming 
over het provinciaal Utrechts jongerenbeleid en aanverwante onderwerpen. Deze Jongerenstaten kunnen 
gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken die jongeren in de provincie aangaan. Het advies van de 
Jongerenstaten is niet bindend, maar wordt door Provinciale- en Gedeputeerde Staten betrokken bij de 
besluitvorming.  
 
Naast advies over lopende zaken of voorstellen die ter besluitvorming aan de Staten voorgelegd worden 
kunnen de Jongerenstaten ook op eigen initiatief onderzoek doen, inspreken in commissievergaderingen 
en advies uitbrengen aan Provinciale en/of Gedeputeerde Staten over het jongerenbeleid, dan wel over 
andere voor jongeren relevante onderwerpen. 
 
Tevens ontwikkelen de Jongerenstaten activiteiten die tot doel hebben de Utrechtse jongeren te 
consulteren over en/of te betrekken bij actuele maatschappelijke onderwerpen die jongeren in de 
provincie Utrecht aangaan, naamsbekendheid te vergroten, of anderszins naar het oordeel van de 
Jongerenstaten de genoemde doelen ten dienste staan.  
 
Tenslotte ondersteunen de Jongerenstaten activiteiten van derden die tot doel hebben de Jongerenstaten te 
consulteren over en/of te betrekken bij actuele maatschappelijke onderwerpen die jongeren in de 
provincie Utrecht aangaan, naamsbekendheid te vergroten, of anderszins naar het oordeel van de 
Jongerenstaten de genoemde doelen ten dienste staan. 
 
Om er voor te zorgen dat de Jongerenstaten een zo getrouw mogelijke afspiegeling van de jongeren in de 
provincie zijn wordt gestreefd naar een breed samengestelde Jongerenstaten, waarin niet alleen alle 
politieke kleuringen die in Provinciale Staten zitting hebben voorkomen, maar zo mogelijk ook de regio’s  
in de Provincie Utrecht vertegenwoordigd zijn.  
 
Kaders 
 
De Jongerenstaten zullen zelf een algemeen en een huishoudelijk reglement opstellen. Het voorgestelde 
kader (zoals opgenomen in het ontwerp-besluit) bepaalt de ruimte waarbinnen de reglementen dienen te 
worden opgesteld.  
 
Beoogd effect 
 
Met de instelling van de Jongerenstaten wordt beoogd dat de jongeren een stem krijgen in de provinciale 
politiek waardoor zij meer bij de provinciale politiek betrokken worden en Provinciale Staten in hun 
besluiten beter in kan spelen op en rekening kan houden met de wensen en ideeën van jongeren.  
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Hierdoor zullen Provinciale Staten meer bekendheid krijgen bij de jongeren in de provincie en als gevolg 
daarvan wellicht ook grotere bekendheid genereren onder de totale bevolking van de provincie. 
Naast het reageren op voorstellen, kan de Jongerenstaten ook zelf initiatieven nemen. Zij kunnen 
bijvoorbeeld onderzoek doen naar de behoefte van jongeren of activiteiten ontplooien voor jongeren. Dit 
moet ertoe leiden dat het provinciale beleid en het aanbod van activiteiten beter aansluit bij de wensen 
van jongeren  
 
Argumenten 
 
Een groot deel van de bevolking van de provincie Utrecht bestaat uit jongeren. Om deze jongeren een 
stem te geven in de provinciale politiek moeten jongeren betrokken worden bij de besluitvorming. De 
Jongerenstaten kunnen deze rol vervullen omdat zij gevraagd en ongevraagd advies uit kunnen brengen 
aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten over onderwerpen die jongeren aangaan en waar de 
inspraak van jongeren gewenst is. 
Omdat de provinciale politiek matig tot slecht bekend is bij jongeren weten jongeren vaak niet wat er in 
de provincie speelt en is de provinciale politiek vaak niet op de hoogte van de wensen en behoeften van 
jongeren. Een Jongerenstaten kunnen de wensen en behoeften van jongeren in de provincie signaleren en 
in kaart brengen en zodoende de kloof tussen jongeren en politiek verkleinen. 
De Jongerenstaten kunnen dus naar twee kanten toe werken. Aan de ene kant helpt het de provincie om 
meer inzicht te verkrijgen in de wensen en behoeften van jongeren en in haar beleid rekening te houden 
met deze wensen en behoeften. Aan de andere kant zorgen de Jongerenstaten ervoor dat jongeren meer 
bekend raken met de provincie, beter op de hoogte zijn van wat er in de provincie speelt en dit naar buiten 
toe uitdragen. Een betere bekendheid van de provincie bij jongeren in het bijzonder en de bevolking van 
Utrecht in het algemeen, kan tot een hogere opkomst bij volgende verkiezingen en dus tot een betere 
democratische legitimatie leiden. 
 
Financiën  
 
Aan de instelling van de Jongerenstaten zijn kosten verbonden. Voorshands wordt ervan uitgegaan dat 
een bedrag van € 10.000,= voldoende toereikend is voor activiteiten en de te maken kosten. Daarbij wordt 
ervan uitgegaan dat de Provincie werkruimte beschikbaar stelt voorzien van PC- , internet- en 
telefoonfacilteiten. Tevens zal de Provincie voorzien in kosten van repro, verzending en porti.  
Voor de toetsing van de te maken kosten zal de Jongerenstaten jaarlijks een programma van 
werkzaamheden en een begroting van te maken kosten overleggen aan de Staten.  
De toetsing van de kosten op declaratiebasis vindt in door de Staten verstrekt mandaat aan de griffier 
plaats. Hij faciliteert de Jongerenstaten desgewenst in hun functioneren.  
Jaarlijks leggen de Jongerenstaten aan de Staten verantwoording af.  
 
Communicatie 
 
Om bekendheid te geven aan de Jongerenstaten zal de provincie na besluitvorming zorg dragen voor 
persberichten. Tevens zal bij de instelling van de Jongerenstaten in een provinciale pagina in de huis-aan-
huis kranten aan de Jongerenstaten aandacht besteed worden. Daarnaast zullen de Jongerenstaten ook zelf 
een deel van het hen toegewezen budget kunnen gebruiken voor communicatie over de Jongerenstaten en 
de door hen georganiseerde activiteiten of uitgebrachte adviezen. Binnen de afdeling Communicatie 
zullen de Jongerenstaten een structurele inbedding moeten krijgen of wel een plek voor allerlei reguliere 
communicatie-uitingen.  
 
Realisatie 
 
Na besluitvorming in de Statenvergadering zal een initiatiefgroep Jongerenstaten ingesteld worden die 
indien mogelijk uit vertegenwoordigers van alle politieke partijen in Provinciale Staten zal bestaan. Deze 
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initiatiefgroep zal zelf verder zoeken naar aanvullende leden, binnen en buiten de in de Staten 
vertegenwoordigde partijen. De Jongerenstaten zullen in een Statenvergadering benoemd worden en 
zullen beginnen met de opstelling van een reglement, begroting en jaarplan dat door de Staten 
geaccordeerd wordt. Ten behoeve van het afleggen van de benodigde verantwoording aan de Staten wordt 
jaarlijks een jaarrekening gepresenteerd.  
 


