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1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Jongeren moeten meer betrokken worden bij de lokale politiek’ antwoordt 76% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 3% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (58%) is: "Mee eens".
Op vraag "1.1 Hoe zou de gemeente jongeren meer bij de politiek kunnen betrekken?" antwoordt
55% van de respondenten: "Weet niet".
Op vraag "2 Heb jij de afgelopen jaren Halloween gevierd?" antwoordt 95% van de respondenten:
"Nee".
op vraag "2.1 Hoe heb je Halloween gevierd?" is het meest gekozen antwoord (61%):
"Halloweenavond Toverland bezocht".
Op stelling 3 “Halloween verdringt Nederlandse feesten als Sint Maarten” antwoordt 34% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 37% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Mee oneens".
Op stelling 4 “De huisvesting van arbeidsmigranten in leegstaande gebouwen is een goede oplossing
om verloedering tegen te gaan” antwoordt 49% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 34% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Mee eens".
Op vraag "5 Welke locatie voor de huisvesting van arbeidsmigranten heeft jouw voorkeur?"
antwoordt 36% van de respondenten: "Bij de werkgever zelf".
Op stelling 6 “Het is, met het oog op sociale controle, beter arbeidsmigranten te huisvesten in een
woonwijk dan op een bedrijventerrein” antwoordt 44% van de respondenten: "(zeer) mee eens".
31% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (35%) is:
"Mee eens".
Op vraag "7 Hoe kunnen volgens de arbeidsmigranten die voor een langere periode van één jaar in
onze gemeente verblijven meer onderdeel worden van de samenleving in het dorp of de wijk waarin
zij wonen? Via:" is het meest gekozen antwoord (86%): "Leren van de Nederlandse taal".
Op stelling 8 “Als het om criminele zaken gaat, is privacy ondergeschikt” antwoordt 61% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 25% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Mee eens".
Op stelling 9 ‘Bij misdrijven vergelijkbaar met de zaak –Verstappen moet het afstaan van DNA
worden verplicht’ antwoordt 82% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 9% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (47%) is: "Zeer mee eens".
Op vraag "10 Zou je vrijwillig DNA afstaan wanneer er een vergelijkbaar DNA-onderzoek in onze
gemeente of regio zou plaatsvinden?" antwoordt 90% van de respondenten: "Ja".
Op stelling 11 “Ik ben blij met het plan om de klok voortaan niet meer te verzetten” antwoordt 57%
van de respondenten: "(zeer) mee eens". 21% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Zeer mee eens".
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Op vraag "12 Welke tijd heeft jouw voorkeur?" antwoordt 52% van de respondenten: "De zomertijd".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP HorstaandeMaas, waarbij 562 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Zinnige Zaken
Op 2 oktober zijn middelbare scholieren, onder de noemer Zinnige Zaken, een dag lang te
vinden in het gemeentehuis. De dag wordt afgesloten met een vergadering van de
jongerengemeenteraad

1 ‘Jongeren moeten meer betrokken worden bij de lokale
politiek’
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)

(n=554)
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Op stelling 1 ‘Jongeren moeten meer betrokken worden bij de lokale politiek’ antwoordt 76% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 3% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (58%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens











De jeugd gaat het over 10 jaar of nog later van ons overnemen.
De jeugd heeft de toekomst en veel beleid gaat juist over de toekomst
De jeugd heeft de toekomst! Er wordt al veel te veel geregeld door veelal oude
mannen.
De toekomst is er vooral voor de jeugd. Beslissingen nu bepalen zaken die vaak veel
later spelen.
Dit draagt bij aan de bewustwording van jongeren over hoe de democratie in
Nederland in elkaar zit.
Het is erg jammer dat de meeste jonge mensen pas betrokken raken bij de politiek
in hun land en/of gemeente, als ze stemgerechtigd zijn. Hun kennis, ook van de
lokale politiek, is vaak bedroevend laag. Zeker als zij uit een gezin komen waar niet
of nauwelijks over politiek gesproken wordt. Voorlichting op scholen lijkt mij een
noodzaak.
Interesse van jongeren moet van onderop komen. Zij willen vaak best meewerken
met projecten die een kop en een staart hebben, maar willen zich niet voor een
langere periode binden. Misschien moet het politieke systeem veranderen?
Jong geleerd is oud gedaan.
Misschien is er wel iemand die het in de toekomst leuk gaat vinden.
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Mee eens




Probeer ze maar eens zover te krijgen
Ze weten op jonge leeftijd niet eens wat het is maak ze meer wegwijs



Deze jongeren zouden dan mooi kunnen inspelen op de problematiek rondom het
jeugd- en jongerenwerk
Geef les op scholen in ambtenarentaal.
Hier moeten de politici mee oppassen, want anders verliezen ze de jeugd voor de
politiek voor de rest van hun leven.
Denk eens aan zaken zoals het verplaatsen van het zwembad, wat echt
machtspolitiek is en aan niemand uit te leggen is) of denk eens aan het nog steeds
steunen van de intensieve veehouderij, terwijl iedereen weet dat we daar van af
moeten.
Jongeren hebben de toekomst, betrek ze bij het maken van beleid aan de voorkant
door met ze in gesprek te gaan.
Jongeren moeten het wel zelf willen.
Leer ze dan tevens dat goede politiek voeren niet liegen en bedriegen is.
Maar het interesseert de jongeren toch niet.
Maar op een manier die past bij jongeren!
Meer voorlichting
Om te weten wat er allemaal is in de gemeente











Neutraal








Als ze interesse hebben verdiepen ze zich vanzelf
Die politieke interesse kun je niet afdwingen. Bij de meeste jongeren komt die
interesse pas als ze midden 20 of ouder zijn. en dan blijft er nog n grote groep
mensen over die die geen vertrouwen hebben in de politiek. het gaat goed met de
BV Nederland, maar de gewone bouwvakker , monteur, fabrieksarbeider merkt er
niks van in zijn portemonee.
Je kunt iemand niet "betrekken " bij lokale politiek als er niet naar die doelgroep
geluisterd wordt
Niet alleen jongeren, alle burgers zouden daar meer bij betrokken moeten worden.
Tegen hun zin heeft dat geen zin...

6

1.1 Hoe zou de gemeente jongeren meer bij de politiek kunnen betrekken?
(n=517)
Tip (45%):



































[Jongerencentra actief betrekken± en jeugd van sportverenigingen vertellen dat ze kunnenmogen voetballen dankzij inbreng )geld' van de politiek,. Suibsidies aan sportvelden, sportzalen
e.d. Kinderen kun je al vroeg informeren.
Actief benaderen
Actieve voorlichting op middelbare scholen
Activiteiten organiseren op het gemeentehuis
Af en toe mening vragenu
Af en toe schooluren gebruiken
Amtenaren moeten hun opzoeken in soos
Bekend mee maken op school.door neutraal iemand, geen politieke partij
Besteed daar op school ieder jaar één dag aan en nodig daar jonge politici voor uit.
Bestuurders in jip en janneke taal de jongeren toespreken zonder naast de waarheid te praten
natuurlijk!!!
Betrekken bij de projecten en luister naar ze.
Betrekken bij onderwerpen die hun aangaan. Zal tijd nodig hebben
Bewust maken, en ze de rmmel die ze langst de weg gooien op laten ruimen.
Bewustwording; laten zien dat je invloed kunt uitoefenen.
Bezoek de scholen
Bezoek scholen en benoem wat de uitdagingen in de politiek zijn en met welke actuele
onderwerpen de gemeente aan de slag is/gaat
Bij scholen informatie gaan geven
Bijeenkomsten beleggene n via de scholen
Communiceren over hoe en waarom t belangrijk is
Dat dienen politieke partijen zelf te doen via hun gedrag, openheid over beslissingen, eerlijkheid
en geen betweterigheid
De boer op gaan en in gesprek gaan met de jongeren op de betreffende locatie
De jongeren serieus nemen
De jongerengemeenteraad is een begin; probeer de desinteresse in de politiek te overwinnen bij
de jeugd
Deelname aan het politieke debat
Dit soort initiatieven ontplooien. En hun ook daadwerkelijk horen
Door actief naar verenigingen te gaan.
Door actief onderwerpen die hen raken onder de aandacht te brengen via door
communicatiemiddelen die door jongeren gebruikt worden.
Door als politiek eerlijk en consequent te zijn± doen wat je belooft
Door de jongeren rechtstreeks te benaderen over zaken die hun aangaan, zodat ze het gevoelg
krijgen een verschil te maken.
Door deelname aan commissies
Door een keer per half jaar een vergadering te beleggen met jongeren van de leeftijdsgroep van
21 - 40 jaar
Door geen politiek te bedrijven :)
Door het voor ze interessanter te maken zodat ze meer geintereseerd en nieuwsgierig worden
Door jongeren op te zoeken bij un eigen activiteiten en daar met hen in gesprek te gaan over wat
hen bezig houdt
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Door jongeren op te zoken in de soos enz
Door lokale vragen bij de scholen neer te leggen , en een menig vragen
Door meer dorpskernen gericht te"regeren", zodat ze zich makkelijker in de thema's kunnen
inleven.
Door meer naar hen te luisteren
Door meer van deze dingen te organiseren
Door met de betreffende jongeren in gesprek te gaan. Goed te luisteren,
Door met jongeren in gesprek te gaan en hun antwoorden daar waar mogelijk om te zetten in
daden.
Door op plaatsen waar veel jongeren bij elkaar zijn vragen hoe en wat zij in de gemeente zouden
willen zien gebeuren
Door op school lestijd voor te reserveren
Door te beginnen met het bedrijven van eerlijke politiek. Aan volksverlakkerij hebben we niets.
Door te luisteren en uit te voeren ipv tegen te werken
Door te vertellen waarover het gaat en hun op een of andere manier hun mening daarover te
laten kenbaar maken.
Door vaker njongeren vergadering te houden
Door wat te gaan doen met de jeugd
Door ze een of meerde raadsvergaderingen bij te laten wonen, desnoods op TV / Video.
Door ze meer te betrekken bij lopende zaken, zij zijn immers de mensen van de toekomst
Door zich meer onder de jongeren te mengen.
Doordat politici zich bezig gaan houden met wat echt belangrijk is voor de mensen en niet met
wat hun partij wil.
Duidelijk zij en dat het geen handel is
Duidelijke en begrijpelijke taal
Echt communiceren met jongeren om te ervaren wat er in hun omgaat.
Echt invloed geven
Een initiatief zoals hierboven beschreven is een goed voorbeeld. Verder zou b.v. ook zaken die
jongeren aangaan geraadpleegd kunnen worden bij diezelfde jongeren.
Een uitleg, lezing geven bij jongerenverenigingen door raadsleden.
Een vak van maken op school "politiek-cologie".
Eenmaal per maand of halfjaar op school een presentatie houden over gemeentelijke zaken die
jongeren zouden moeten bezighouden door de wethouders.
Eerlijk zijn en naar de mensen luisteren, dit gebeurt veel te weinig. Mensen hebben niet veel
vertrouwen meer in de politiek.
Eerlijker politiek voeren en niet zoveel geouwehoer,en niet zo langdradig
Enqueteren
Enquêtes en betrekken bij het politieke debat op jonge leeftijd
Er zijn altijd mensen te vinden die dit willen
Flyers uitdelen door bv. bij sportclubs of aan huis!
Ga in de diverse jeugdaccomodaries de discussie aan met de jeugd
Ga naar de ontmoetingsplekken van de jongeren en naar de soos waar ze verblijven. Ook de
Middelbare scholen bezoeken is een optie.
Gastlessen door ambtenaren/wethouders op scholen
Gastlessen verzorgen vanuit gemeentehuis
Geef de jongeren eens voorbeelden dat er ook geluisterd wordt naar het "gewone" volk. Dat lukt
ze in het landelijk kabinet al jaren niet meer.
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Geef regelmatig voorlichting over het politieke stelsel op middelbare scholen. Nodig ook met de
regelmaat van de klok deze klassen uit om een raadsvergadering bij te wonen en bespreek
klassikaal de persoonlijke indrukken en meningen.
Geef ze een stem die telt binnen de politiek
Geef ze ook een stukje verantwoording/inspraak
Geef ze zelf verantwoordelijkheid en budget om iets te realiseren voor hun dorp / school. zodat
ze leren belangen afwegen
Geen 65+ meer in de raad
Gemeente aanwezig bij jongeren projecten/ soos e.d.
Gemeente heeft een hele afdeling communicatie. laat die maar eens naar buiten treden en
jongeren enthousiast maken over wat de gemeente allemaal doet.
Gemeentehuis is prima
Gemeenteraadsleden interviewen met zelfbedachte vragen
Goede en leuke, interessantte voorlichting geven op jeugd zijn niveau
Goede voorlichting en het belang er van duidelijk maken
Heb vaker betrekken bij zaken.
Het toegankelijk maken door scholen te bezoeken
Hoeveel moeite moet je doen met welk beoogd effect? Reclame maken voir je zaak kan altijd
zinnig zijn.
Iedereen verplichten nederlands te praten.
In contact met scholen -> activerende gastlessen en workshops. Liefst ook binnen het
gemeentehuis, zodat het betekenis krijgt.
In discussie gaan
In gesprek gaan met jongeren.
Inderdaad door ze mee te laten doen met projecten die hen aanspreken
Inderdaad via school en het interessant maken voor de jeugd
Info bijeenkomsten
Informatievoorziening en discussie op scholen
Informeren
Inspraakforum, ideeënbus
Instellen jeugdgemeenteraad met bevoegdheid
Jeugd naar gemeentehuis halen en onderwerpen over de jeugd met hen bespreken.
Jeugd uitnodigen bij raadsvergaderingen
Jeugddebatten
Jeugdraad brginrn als leeftijden ook mesen bekeperkibg
Jongeren actief benaderen.
Jongeren concrete keuze opties laten kiezen zodat de resultaten en consequenties duidelijk zijn
voor de jongeren.
Jongeren een vragenlijst laten invullen
Jongeren meer benaderen
Jongeren platform oprichten
Jongeren uitnodigen bij brainstormsessies
Jongeren via school gemeentehuis laten bezoeken
Jongerenpanel binnen gemeenteraad
Laat de politiek zijn gezicht zien bij activiteiten waar veel jongeren zijn
Laat wethouders of raadsleden gastlessen geven, biedt snuffelstages
Laat ze meedenken, raag hun mening dmv stellingen
Laat ze ook echt zeggenschap hebben zodat ze ook zien dat “hun” project gaat werken.
Laat ze snuffel stage doen wat er allemaal gebeurt bij de gemeente
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Lagerhuis forums houden op middelbare scholen, en telkens enkele ledenvan de gemeenteraad
laten aansluiten
Laten meedenken over gemeente zaken
Leer ze meer over de landelijke partijen, lokaal is er weinig keus en word vaak de voorkeur van
de ouders overgenomen. Als ze de landelijke politiek beter kennen zullen ze lokaal misschien ook
anders stemmen. En dan bedoel ik ook alle partijen.
Les op school geven, bespreekbaar maken.
Lessen geven op school
Lok ze met muziek filmpje of app
Luchtiger brengen naar deze doelgroep. Op school aandacht aan besteden.
Maak het eenvoudiger voor iedereen.. niet te moeilijke bewoording voor dingen gebruiken leg
het in termen uit die voor de scholieren en normale burgers ook begrijpbaar zijn
Mede verantwoordelijkheden geven
Mee laten lopen met een wethouder
Mee laten praten over onderwerpen die hun aangaan
Meeloopdagen gemeentehuis, eigen taken geven/laten meebeslissen in voor hun belangrijke
zaken
Meepraten over jongerenbeleid
Meer doorstroom in dorpsraden
Meer naar de jongeren luisteren
Meer op scholen werven
Meer openheid aan geven, lesprogramma's op scholen
Meer samenwerking met scholen
Meer samenwerking zoeken met scholen, zoals bovengenoemd project. Vind het ook een taak
van de school.
Meer uitstralen naar buiten
Meer vragen stellen aan de jeugd
Met acties als deze en ook gericht op zaken die hen aanspreken.
Met alles betrekken zodat er nieuwe ideeen komen in plaats van vastroesten
Met praten informatie geven
Met ze in gesprek gaan, tegemoet komen. Zoek ze op bij bijvoorbeeld een concert of
uitgaansgelegenheid.
Misschien door 1 keer in de zoveel tijd laten meedraaien in het gemeentehuis.
Moeilijk
Mogleijk op deze manier
Na gesprekken ook afspraken nakomen
Na laten denken over bepaalde beslissingen in de gemeente, in debatvorm, en de Gevolgen van
die beslissingen doorzienen
Naar de keten gaan of de hangplekken opzoeken
Naar ze te luisteren
Naast jongerengemeenteraad ook commissievergaderingen laten bijwonen over zaken die
betrekking hebben over jongeren. Dan merken ze dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen via
politiek.
Niet in het vergaderstramien maar naar jongeren toe op hun eigen plek
Noem het geen "politiek" Verzin een hippere naam
Om op scholen te gaan praten over wat politiek inhoudt
Onderwerpen die aanspreken, beloningen
Onderwerpen die hen aanspreken. mee laten beslissen
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Ook hun (eenvoudige) beslisingen laten nemen. Kinderen voelen zich dan meer betrokken bij de
politiek.
Op bezoek gaan in jongerensoos en zuipketen.
Op de basis scholen en scholen voor voortgezet onderwijs meer hun gezicht te laten zien o.a. in
de verkiezingen. Burgemeester of wet houders op scholen vertellen over hun werk
Op middelbare scholen iets doen met politiek met alle scholieren en niet alleen diegene die er al
in geïnteresseerd zijn.
Op scholen promoten, via sportverenigingen
Op school inlichten.
Op school aandacht tijdens de lessen
Op school al kennis maken met politiek en bezoek aan gemeentehuis en gemeenteraad
Op school voorlichting geven
Oproepen bij dorpsraadvergaderingen,als ze daar naar toe komen hebben ze ook iets met
politiek.
Over dingen praten die hun interesseert
Per dorp
Persoonlijk uitnodigen bij raadsvergaderingen
Persoonlijk uitnodigen en de vergaderingen niet te lang houden
Persoonlijk uitnodigen voor een gemeenteraadsvergadering
Politici plekken laten bezoeken waar jongeren van nature komen. "Als de berg niet naar Mozes
komt, gaat Mozes wel naar de berg."
Politieke partijen meer jongeren benaderen voor functies
Polsen via verenigingen, daar zitten ook jongeren die iets kunnen betekenen voor politiek
Praat met hun over onderwerpen die hun aangaan. Maak het toegankelijk en actueel. Houd het
informeel
Project Lesbrief scholen
Raadsleden kunnen scholen bezoeken, leerlingen komen naar het gemeentehuis
Raadsleden scholen bezoeken en informere over politiek binnen de gemeente.
Raadsvergadering bij laten wonen.
Raadsvergaderingen in scholen houden en (bepaalde) agenda(punten) ook door jongeren laten
behandelen alsof zij gemeenteraad zouden zijn
Regelmatig in georganiseerde bijeenkomsten om hun mening vragen
Regelmatig uitnodigen bij politieke bijeenkomsten
Samenwerken met scholen en ervaring van Halt betrekken in ontwikkeling van ludisch agogisch
lesprogramma.
Samenwerking met scholen
Scholen bezoeken
Scholen bezoeken, aansluiten op digitale communicatiemiddelen
Scholen in betrekken
Scholen presentatie geven
Scholen toelaten op bijv. een open dag op de gemeente of eens als toehoorders bij een
raadsvergadering
Scholen uitnodigen om een klas deel te laten nemen aan een debat
Scholieren vaker naar vergaderingen op gemeentehuis
Schooldenatten organiseren met onderwerpen die kinderen en jongeren aangaan
Social media
Social Media en naar de jongeren toe gaan. De jongeren komen zelf niet heel snel naar de
Gemeente toe
Sociale media
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Speciale jongeren-raadscommissie
Svoorlichting op lokale middelbare scholen
Team van jongeren oprichten en dan politieke vragen voorleggen zonder de ouderen er bij zijn
dan kom je verder dan gezamenlijke bespreking oud en jong samen
Uitnodigen
Uitnodigen bepaalde onderwerpen wat hun aanspreekt
Uitnodigen mee te lopen met politiek/ambtenaren en sessies in gemeentehuis houden
Uitnodigen om zaken die op hen betrekking hebben te bespreken
Uitnodigen op gemeentehuis
Uitnodigen op raadsvergaderingen
Uitnodigen voor vergaderingen en meenemen naar.....
Uitnodigen voor zaken die hen aangaan
Uitnodiging nav beleidsplannen. Dorpsraad meer betrekken hierbij.
Vaker benaderen via school, social media
Vaker met school naar gemeentehuis
Vaker uitnodigen in het gemeentehuis.
Verenigingen actief benaderen
Vertel hoe het wekt
Via de scholen (2x)
Via de school
Via een jongerenraad
Via een pakkende site
Via Jeugdsozen
Via scholen
Via school (2x)
Via school inderdaad
Via schooldebatten
Via werkgever
Voor naar de jongeren toe en naar ze luisteren wat ze te zeggen hebben
Vooral erop wijzen dat ze dingen kunnen veranderen. Ook binnen hun interessewereld. Dan zijn
projecten op school heel nuttig. Uitleggen hoe het werkt. Pdraten met mensen van de werkvloer.
Voorlichting duidelijk over laten komen.
Voorlichting op (basis) scholen
Voorlichting op scholen in begrijpelijke taal maar dan niet door man in pak of vrouw met
parelketting
Voorlichting op scholen. Laten zien dat het van en voor iedereen is
Voorlichting op school.
Voorlichting te geven evt. in disco/ bar/ cafe? flyers uit delen in deze gelegenheden
Voorlichting/uitleg op school. Hoe werkt deze/een gemeente. Wat doen ze en wat niet? Hoe heb
je invloed?
Voorstellen om horeca vroeger te sluiten - discussie barst los
Voorstellen uitproberen die men aandraagt,zo krijgen ze geloofwaardigheid en betrokkenheid
Vraag jongeren meer over jongerenzaken.
Work shops
Workshops of presentaties tijdens maatschappijleer op school
Ze actiever mee laten denken, gemeentedagen organiseren, meer issues die voor jongeren
gelden door jongeren mee laten beslissen
Ze erbij betrekken, via scholen
Ze mee laten denken over thema’s die hun interesseren
12











Ze opzoeken en in hun belangstelling meegaan.
Ze uitnodigen, bij themas die hun betrekken.
Ze van alle takken iets laten zien bevoorbeeld raadsverg.
Zelf beter voorbeeld zijn en betrouwbaarder over komen.
Zichtbaar zijn op scholen, beginnen in het basisonderwijs met bv proeflessen over politiek en wat
doet de gemeenteraad etc.
Zie toelichting vraag 1
Zie vorige vraag
Zie vraag 1
Zorgen voor intrensieke motivatie. Bijvoorbeeld door je te laten zien op de sportvelden enz. Daar
waar de jongeren komen.

Weet niet (55%)
Toelichting
Tip:








Weet
niet




Daar zie je ze meteen en kun je ook nog iets aan het gedrag doen, misschien.
Je moet jongeren een heuse stem geven die meetelt in de politiek. Nu is het leuk en
aardig maar uiteindelijk beslissen de volwassenen. Dit kan bijvoorbeeld door jongeren
eenmaal per jaar een besluit te laten nemen over een kwestie die hun aangaat en dat
dit besluit wordt overgenomen door (volwassenen) Raad. De volwassenen kunnen bij
zo'n besluit een adviserende rol op zich nemen. Zo creëer je een sfeer waarbij de
jongeren zich gehoord en gerespecteerd zullen voelen.
Naast de huidige gemeenteraad waarin burgers soms plaats kunnen nemen op de plek
van hun gemeenteraadslid (organisatie gemeenteraad nieuwe stijl per 2018) zou er een
jeugd - of jongerengemeenteraad in het leven geroepen kunnen worden. Deze
jongerengemeenteraad wordt gekozen door en uit de groep jongeren vanaf einde
basisschool tot bv 21 jarige leeftijd.
Het domein waarover deze jongerengemeenteraad een oordeel mag vellen dient
duidelijk omschreven te worden. Het oordeel van deze jongerengemeenteraad in deze
domeinen is bindend. De jongerengemeenteraad kan en mag ook gevraagd en
ongevraagd een adviserend advies geven over alle onderwerpen naar keuze.
De burgemeester is onpartijdig voorzitter. D
De jongerengemeenteraad heeft verder dezelfde bevoegdheden als de gewone
gemeenteraad en mag dus wethouders ter verantwoording roepen
Niet te formeel en gestructureerd in saaie vergaderingen maar jongeren actief opzoeken
in hun eigen leefwereld
Zo
Is reeds ingesteld
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP HorstaandeMaas
Zinnige Zaken
Halloween
Huisvesting arbeidsmigranten
Media en verdachten
Zomertijd
11 september 2018 tot 17 september 2018
562
4,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
15
3 minuten en 54 seconden
18 september 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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