
Bijdrage Lars Verploegen over het Initiatiefvoorstel Jongerengemeenteraad 

Voordat ik begin is het wellicht handig mezelf even voor te stellen: ik ben Lars 
Verploegen, zit op het Maaswaal College in 5VWO, en het is de bedoeling dat ik 
het voorstel even kort inleidt. 

Maar voordat ik daarmee begin gaan we even terug in de tijd. Naar maandag 23 
mei 2016 om precies te zijn. Ik was door school gevraagd om mee te doen aan het 
MEP Gelderland, en daar zat ik dan. In het posttheater te Arnhem, met 9 andere 
leerlingen van mijn school, in een pak van mijn vader, stropdas van m’n opa en 
nette schoenen van m’n oom. MEP staat voor Model European Parliament, een 
week lang wordt er met 130 scholieren van 13 scholen intensief gedebatteerd over 
belangrijke Europese vraagstukken. Op die bewuste maandag had ik nooit 
verwacht dat die week zich vier keer in totaal zou afspelen. Ik mocht namelijk ook 
nog Gelderland vertegenwoordigen in de oude Tweede Kamer tijdens MEP 
nationaal, vervolgens mocht ik de Gelderse conferentie van 2017 gaan organiseren 
en voorzitten, en toen kreeg ik ook nog te horen dat ik als voorzitter geselecteerd 
was voor MEP nationaal. 

Blijkbaar vond ik politiek dus best interessant… wat mij toen ook enigszins 
verbaasde. 

Het waren deze MEP weken waarin ik twee dingen heb geleerd: 
1. Niet iedereen vindt politiek even interessant… in slaap vallen tijdens een plenair 

debat was voor hen vaak een leukere bezigheid. 
2. Jongeren kunnen echt wel een gigantisch waardevolle input in de politiek 

hebben. 

En het is puntje 2 waar ik graag op terug wil komen. Toen ik als voorzitter een 
Europese commissie mocht leiden, bestaande uit 13 4VWO leerlingen, stond ik 
echt versteld van het niveau. Met 13 leerlingen hebben wij in twee dagen een 
resolutie opgesteld die het integratiebeleid moet verbeteren en vervolgens hebben 
zij deze keihard verdedigd tijdens het plenair debat. Jongeren kunnen zo veel 
betekenen binnen de besluitvorming landelijk, maar ook hier in de gemeente. Dus 
waarom zouden we hen er niet bij betrekken? 

Daarom zijn Linda Berendsen, Nick Derks, twee docenten en enkele leerlingen van 
het Maaswaal College én ik al geruime tijd bezig met het opstellen van een plan. 
Een plan om scholieren in Wijchen te betrekken bij de politiek. Zoals u allen weet 
hebben we hier in Wijchen al een succesvolle kindergemeenteraad, waarom 
zouden we hier geen jongerengemeenteraad aan toevoegen? 

Na intensief contact tussen beide locaties van het Maaswaal College en de 
aandragers is er een voorstel gevormd. De jeugdgemeenteraad zal bestaan uit 
meerdere fracties met elk hun eigen idee, iedere fractie zal bij voorkeur bestaan uit 
leerlingen van verschillende onderwijstypen om een zo divers mogelijke 
samenstelling te vormen. Elke fractie levert een raadsvoorstel dat vervolgens zal 



worden voorzien van ambtelijk advies. Tenslotte vinden er drie bijeenkomsten 
plaats volgens de cyclus van de raad. Eerst een informatiebijeenkomst, vervolgens 
een commissievergadering en als kers op de taart een raadsvergadering. Het 
voorstel dat tijdens de raadsvergadering de meeste stemmen weet te verkrijgen, 
zal gesubsidieerd worden door de gemeente. 

Om dit project te kunnen realiseren vragen wij om het beschikbaar stellen van 
€6500 uit het budget raadsactiviteiten. Met dit bedrag kunnen wij het winnende 
raadsvoorstel financiëren, en de faciliteiten, catering en promotie-activiteiten 
regelen. Voor de exacte cijfers en data verwijs ik u graag naar het initiatiefvoorstel. 

Bent u het ermee eens dat jongeren ook betrokken moeten worden bij de politiek? 
Dan hoop ik van harte dat u voor stemt. Want vergeet niet, de kinderen van nu zijn 
de leiders van de toekomst. 

Dankuwel.


