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Voorstel aan de raad 
 
In de vergadering van  : 
Behandeld in kinderraad : 
Behandeld in commissie(s) : 
Agendapunt   : 
Beleidsveld   : Jeugdbeleid 
Onderwerp   : Instellen gemeentelijk jeugdlintje 
 
Voorstel 
Het lid Holleman stelt de raad voor om: 

1. De Verordening jeugdlintje gemeente Hilvarenbeek vast te stellen; 
2. De uitvoering van het jeugdlintje op te nemen in de eerstvolgende versie van de Lokale 

Educatieve Agenda. 
 
Inleiding  
De jeugd heeft de toekomst. De laatste tijd is er veel aandacht geweest voor de jeugd in 
Hilvarenbeek. Hierbij valt te denken aan de kinderraad, het aannemen van het Positief Jeugdbeleid 
en de motie “De gezonde generatie” die door de raad is aangenomen. Het voorstel om een 
jeugdlintje in te stellen is een volgende stap in de focus op de jeugd, door als gemeente een 
waardering uit te spreken voor bijzondere prestaties van de jeugd. Aangezien dit onderwerp de jeugd 
betreft zal er tegelijk een voorstel naar de kinderraad gaan om hierover een besluit te nemen. Indien 
de kinderraad het voorstel heeft goedgekeurd kan ook de gemeenteraad hier een besluit over 
nemen.  
 
Argumenten  
2.1 Jeugdlintje is bedoeld om bijzondere prestaties van jongeren in het zonnetje te zetten  
Op de eerste plaats is het jeugdlintje bedoeld om jongeren een publiekelijke blijk van waardering te 
tonen voor hun vrijwillige bijdrage aan de Hilvarenbeekse samenleving, de maatschappelijke 
betrokkenheid en het inzetten en ontwikkelen van hun talenten daarbij.   
 
In het landelijke decoratiestelsel (lintjes) moet iemand zich minimaal vijftien jaar hebben ingezet 
voor de samenleving om een onderscheiding te kunnen ontvangen. Dat is de reden dat jongeren 
eigenlijk nooit een Koninklijke onderscheiding krijgen, hoewel de jeugd natuurlijk ook bijzondere 
dingen kan doen in de omgeving.  
 
Alhoewel op gemeentelijk niveau aan het verkrijgen van het ere-burgerschap en de ere-penning geen 
leeftijdseisen zijn gesteld1, komt het praktisch niet voor dat jongeren een van de gemeentelijke 
onderscheidingen wordt toegekend. In sommige gevallen krijgen jongeren wel een beloning voor een 

 
1 Zie hiervoor Verordening betreffende het instellen en verlenen van onderscheidingen van de gemeente 
Hilvarenbeek. 
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bijzondere bijdrage, maar dit heeft geen structureel karakter zoals de lintjesregen bij volwassenen. 
Door een gemeentelijk jeugdlintje in te stellen, voor de jeugd tot en met 21 jaar, wordt dit hiaat 
opgevuld.  
 
1.2  Het jeugdlintje creëert rolmodellen die kunnen inspireren 
Op de tweede plaats is het jeugdlintje bedoeld om rolmodellen te vinden die kunnen inspireren en 
stimuleren van andere jongeren om hetzelfde te doen voor de samenleving. Hierbij valt te denken 
aan: 

 Langere tijd hulp bieden aan ouders, familie, ouderen, zieken en/of eenzamen; 
 Een actie opzetten voor een goed doel of een andere maatschappelijke bijdrage leveren; 
 Buurtactiviteiten organiseren of vrijwiligerswerk doen; 
 Een bijzondere prestatie leveren; 
 Een uitvinding doen; 
 Een heldendaad verrichten; 
 Lastige onderwerpen, zoals pesten en zinloos geweld, bespreekbaar maken.  

 
In die zin past het binnen het recent vastgestelde Positief jeugdbeleid, wat zich richt op het creëren 
van een stimulerende, niet-formele leeromgeving waarbij de talentonwikkeling van onze jeugd 
centraal staat. Het sluit ook aan bij de burgerschapseducatie, waarbij het gaat over hoe mensen zich 
voor de samenleving in kunnen zetten. Het is dus ook nadrukkelijk de bedoeling dat met het 
jeugdlintje de betrokkenheid, saamhorigheid en verantwoordelijkheid van kinderen en jongeren bij 
de samenleving en goed burgerschap gestimuleerd wordt.  
 
Het vinden van rolmodellen en goede voorbeelden kan ook worden ingezet om jongeren kritisch te 
laten nadenken over wat zij zelf nodig hebben om goed op te groeien. In die zin kan het mogelijk een 
opstap zijn naar een project zoals kinderrechten.nu en zou het onderdeel kunnen worden van de 
Lokaal Educatieve Agenda (LEA), zodat er ook echt borging is in het onderwijs. Uiteindelijk is het aan 
de jeugd om aan de samenleving van de toekomst vorm te geven.  
 
1.3  Het instellen van een jeugdlintje past binnen het gemeentelijk beleid om de leefbaarheid van 
de gemeente en de afzonderlijke kernen te stimuleren 
Het behouden en versterken van leefbaarheid van kleine kernen is een van de speerpunten uit het 
raadsbreed akkoord 2018-2022. Om voor een jeugdlintje in aanmerking te komen dien je je op een 
bijzondere wijze te hebben ingezet voor de Hilvarenbeekse samenleving, zoals ook uit 
bovenvermelde voorbeelden blijkt. Door het vinden van rolmodellen en borging in de LEA worden 
andere jongeren ook aangespoord tot het ontplooien van initiatieven, of mee te doen aan bestaande 
initiatieven, om daarmee een bijdrage te geven aan de leefbaarheid van de gemeente en de 
afzonderlijke kernen.  
 
Kanttekeningen 
1.1 Er bestaan al een aantal prijzen in de gemeente die aan jongeren kunnen worden toegekend 
Om deze reden is er voor gekozen om sportieve of culturele prestaties, waarvoor al een prijs in het 
leven is geroepen, uit te sluiten van het gemeentelijk jeugdlintje. Er bestaat een vrijwilligersprijs voor 
jongeren tot en met 22 jaar, maar het jeugdlintje gaat verder dan alleen vrijwilligerswerk. Wellicht 
kunnen processen worden gestroomlijnd, zodat dubbelingen uit kunnen worden gesloten.  
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2.2 Er komen te weinig aanmeldingen waardoor maar kan worden gekozen uit een beperkte 

groep 
Het is belangrijk dat het college er voor zorgt dat aan de voordrachten niet teveel eisen worden 
gesteld en dat op een makkelijke en heldere manier duidelijk is hoe men dit kan doen. Dit dient dan 
ook onder andere duidelijk op de website, op sociale media en in de Hilverbode te worden vermeld.  
 
Voorbereiding 
In de voorbereiding op dit voorstel is contact geweest met Stichting Samenwijs Hilvarenbeek, een 
aantal dorpscoöperaties en met gemeenten waar al ervaring is met een jeugdlintje. Hieruit zijn onder 
andere de volgende suggesties/opmerkingen naar voren gekomen: 

- Laat het jeugdlintje niet alleen een prijs zijn om mensen in het zonnetje te zetten, maar ook 
om rolmodellen te zoeken; 

- Het jeugdlintje moet niet concurreren met al bestaande prijzen; 
- Het kan dan ook de saamhorigheid versterken in de kernen en de hele gemeente, de 

verbinding jong – oud, het burgerschapsgevoel van kinderen; 
- Het jeugdlintje moet niet alleen aan denkers, maar aan doeners kunnen worden uitgereikt. 

Deze suggesties/opmerkingen zijn verwerkt in de verschillende onderdelen van het voorstel en de 
verordening.  
 
Samenwerking 
Niet van toepassing.  
 
Communicatie  
Indien de gemeenteraad de verordening vaststelt zal deze via de gebruikelijke wegen worden 
bekendgemaakt. Het is vervolgens aan het college van burgemeester en wethouders om nader uit te 
werken hoe, waar en wanneer een jeugdlintje wordt uitgereikt en hoe iemand een voordracht kan 
doen. Het college communiceert dit te zijner tijd.  
 
Uitvoering  
Het is aan het college van burgemeester en wethouders om de verdere uitvoering van dit voorstel op 
te pakken, in samenwerking met de kinderraad en jongeren zelf. Dat laatste is belangrijk omdat het 
de jeugd zelf ook moet aanspreken, daarom wordt in de voorgestelde verordening bewust ook 
ruimte opengelaten voor verdere uitwerking door het college.  
 
De eerste uitreiking zou bijvoorbeeld kunnen plaatsvinden op 20 november 2021, de dag van het 
recht van het kind. De ontvanger(s) van een jeugdlintje kunnen bijvoorbeeld ook worden uitgenodigd 
voor de bijeenkomst van de gedecoreerden op Koningsdag, zodat zij daar ook in het zonnetje kunnen 
worden gezet.  
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Financiën 
Het is de bedoeling dat dit voorstel wordt uitgevoerd binnen bestaande budgetten. De verwachting is 
dat de kosten voor de uitvoering niet hoog zullen liggen. Deze zullen vooral bestaan uit het laten 
vervaardigen van de versierselen die bij het jeugdlintje horen en wat kosten die moeten worden 
gemaakt rondom de uitreiking er van. Hoe de uitreiking er uitziet kan door het college worden 
bepaald, maar hierbij kan worden gedacht aan aansluiting bij de vorm die wordt gekozen voor de 
uitreiking van decoraties tijdens de lintjesregen.  
 
Bijlagen 

1. Concept verordening jeugdlintje gemeente Hilvarenbeek 
 
 
 
 
 
Tycho Holleman  
Raadslid VVD 


