
         
   

Initiatiefvoorstel “Jeugdlintje”

Raadsvergadering gemeente Schagen 29 oktober 2013  Agendapunt

Ondergetekenden dienen hierbij een initiatiefvoorstel in.

Inleiding
Er bestaat in de gemeente Schagen geen beleid om bijzonder positief gedrag van jongeren te 
onderscheiden. Het is in onze huidige samenleving echter belangrijk dat de jeugd zich actief 
inzet voor de samenleving en medemens, dat zij daarbij betrokken wordt en daarin 
gestimuleerd wordt, zeker in het kader van de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. 
Bovendien is de jeugd die een uitzonderlijke prestatie neerzet of zich op een uitzonderlijke 
en belangeloze manier inzet voor de samenleving, medemens en voor Schagen een 
voorbeeld voor andere jongeren. Zij mag hiervoor een waardering krijgen en een 
“jeugdlintje” kan hierin voorzien.

Beoogde maatschappelijke effecten
Het maatschappelijke effect van het instellen van een jeugdonderscheiding is enerzijds het 
stimuleren en waarderen van de maatschappelijke betrokkenheid van de jeugd tot en met 18 
jaar en anderzijds het bewust maken en stimuleren van de jeugd om zich belangeloos in te 
zetten voor anderen, in welke vorm dan ook. Als gemeente geef je hiermee een zichtbare 
waardering.

Wijze van aanpak
Jaarlijks kan tot 1 september een voordracht voor het “jeugdlintje” worden gedaan. Hiervoor 
komt een formulier beschikbaar op de website van de gemeente. De voordracht dient door 
minimaal twee verschillende personen, verenigingen of instellingen met argumenten te 
worden omkleed. Bij een voordracht door twee personen geldt de eis dat een van hen 
meerderjarig moet zijn. Ouders en gezinsleden zijn uitgesloten om hun eigen kind te 
nomineren.

Vervolgens wordt de periode van 1 september tot 1 november gebruikt voor onderzoek van 
de voordracht. Dit vindt plaats door een onafhankelijke jury die bestaat uit de 
portefeuillehouder Jeugdzaken (voorzitter), een raadslid en een jongerenwerker van Kern8. 
Jaarlijks op 20 november, de dag van de rechten van het kind, wordt het “jeugdlintje” 
uitgereikt door de burgemeester.

Om voor voordracht in aanmerking te komen dient uitgebreid en duidelijk gemotiveerd te 
worden waarom iemand vindt dat de voorgestelde jongere, die uit Schagen komt of van wie 
de bijzondere prestatie in of ten bate van Schagen heeft plaatsgevonden, het “jeugdlintje” 
verdient. Duidelijk moet omschreven worden hoe uitzonderlijk de activiteit is, in hoeverre 
deze activiteit een positieve stimulerende uitstraling heeft naar anderen en/of de gemeente 
en in hoeverre de voorgedragen jongere een voorbeeldfunctie vervult voor andere jongeren. 
Dit kan door onbaatzuchtig, belangeloze inzet tonen voor de medemens, natuur, cultuur of 
sport gedurende een bepaalde periode, door het verrichten van een bijzondere prestatie of 
door de gemeente Schagen uitzonderlijk positief op de kaart te hebben gezet.



(Financiële) Middelen
Bij de onderscheiding hoort een blijvende herinnering. Voorgesteld wordt dat de 
portefeuillehouder Jeugdzaken in overleg met de jongerenwerker van Kern8 en met advies 
van de kunstcommissie, een passende, blijvende herinnering bedenkt voor de jeugd ter 
waarde van €50. Daarnaast krijgt de genomineerde een oorkonde en een persoonlijke 
bijdrage van €50 in de vorm van een geschenkbon. 

Voorts zal de gemeente op haar website een register bijhouden waarin de namen van de 
jongeren, de data van uitreiking en de verdiensten voor het ontvangen van het “jeugdlintje” 
vermeld staan.

Voorgesteld wordt de kosten voor het “jeugdlintje” jaarlijks ten laste van de kostenplaats 
6002040 Representatie voorlichting en promotie, ereblijken (“jeugdlintje”) te laten vallen. Er 
wordt uitgegaan van gemiddeld 3 “jeugdlintjes” per jaar.

Communicatie
Er kan op verschillende manieren gecommuniceerd worden over het bestaan van het 
“jeugdlintje”. Om het bestaan van het “jeugdlintje” bekend te maken kan er op alle scholen, 
in de bibliotheek, bij de dorpshuizen en bij (sport)verenigingen een poster van het 
“jeudlintje” worden opgehangen, met verwijzing naar de gemeentelijke website. Op de 
gemeentelijke website dient de achtergrondinformatie alsmede het aanmeldingsformulier 
voor het “jeugdlintje” prominent te staan. Vier keer per jaar kan op de wekelijkse 
gemeentepagina in het Schagerweekblad aandacht besteed worden voor het “jeugdlintje”. 
Daarnaast kan de gemeente actief twitteren over het “jeugdlintje” en kan het “jeugdlintje” 
een plaats krijgen binnen de App van de gemeente Schagen.

Uiteraard zal rond 20 november, de dag van de rechten van het kind en de uitreiking van het 
“jeugdlintje” de benodigde persaandacht moeten zijn, zoals die ook gegeven wordt rondom 
de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen rond Koningsdag.
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