Motie CDA: jongerenlintje
De raad van de gemeente Landgraaf,
bijeengekomen op 8 november 2018
gehoord de beraadslaging,
Constateert dat:
- er jongeren zijn die zich belangeloos inzetten voor de samenleving en medemens;
- jongeren vaak als mantelzorger of verenigingslid veel inzet leveren voor anderen;
- de maatschappelijke inzet van jongeren de aandacht moet krijgen die het verdient.
Overweegt dat:
- er vaak meer aandacht is voor negatief gedrag dan voor positief gedrag bij jongeren;
- met een kleine moeite een groot gebaar gemaakt kan worden naar de jongeren tot 21 jaar;
- de gemeente Landgraaf op deze wijze laat zien dat zij veel waarde hecht aan de
maatschappelijke betrokkenheid en talentontwikkeling door jongeren;
- zij hierdoor erkenning krijgen voor wat zij voor de Landgraafse samenleving doen en zij
tevens een inspiratiebron kunnen zijn of een voorbeeldfunctie vervullen voor andere jongeren.
Verzoekt het College:
1. voor een periode van drie jaar een Landgraafs Jongerenlintje in te voeren voor jongeren of
een jeugdgroep tot 21 jaar die;
a. Een bijzondere maatschappelijke daad of prestatie hebben verricht
b. Zich vrijwillig inzetten voor een ander
c. Onderwerpen op een bijzondere manier bespreekbaar maken
d. Een goed maatschappelijk initiatief hebben genomen
3. het bestaan van het Jongerenlintje kenbaar te maken naar onze inwoners zodat zij jongeren
kunnen voordragen;
4. een onafhankelijke jury samen te stellen ter beoordeling van de aanvragen;
5. de uitreiking van de Jongerenlintjes door de Burgemeester plaats te laten vinden op een
bijzonder moment;
6. een budget van € 1.000 per jaar uit het programma 0 Bestuur & Ondersteuning hiervoor ter
beschikking te stellen;

7. na 3 jaar deze activiteit te evalueren;
8. Deze motie verder uit te werken en zo spoedig mogelijk een reactie te geven aan de
gemeenteraad van Landgraaf.
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