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Toelichting:
Elke vier jaar verschijnt er een jongerenmonitor, waarin ontwikkelingen en trends
worden geschetst op het beleidsterrein jeugd en jongeren in brede zin. Zojuist is de
Jongerenmonitor 2007 verschenen. In de bijbehorende raadsinformatiebrief geeft het
college u een overzicht van positieve en negatieve ontwikkelingen en een beschrijving
van de meest opvallende uitkomsten van het onderzoek. Daarnaast maakt het college
melding van een zestal beleidsaanbevelingen, dat het naar aanleiding van de
jongerenmonitor op de diverse betrokken domeinen heeft geformuleerd.
U wordt in de gelegenheid gesteld over de inhoud van de jongerenmonitor en de
raadsinformatiebrief, en in het bijzonder over de beleidsaanbevelingen van het college,
uw opvattingen kenbaar te maken.
Bijgaand ontvangt u alleen de raadsinformatiebrief. De Jongerenmonitor 2007 zelf is u vorige week
al toegezonden bij de uitnodiging voor de themabijeenkomst jeugd op 6 november 2008 en is
daarnaast als gekleurde versie op het RIS geplaatst. De monitor komt op 6 november oriënterend
aan de orde.

Agendacommissie 18 november 2008:
De AC besluit de raadsinformatiebrief c.a. te agenderen voor een programmakamer
Sociale Infrastructuur van de adviescommissie op een nader te bepalen datum;
tesamen met de raadsinformatiebrief over jongerenparticipatie (groslijstnummer 685).
Dordtse Kamers 8 november 2008:
De raadsinformatiebrief en de Jongerenmonitor 2007 worden in de vorm van een
presentatie door de programmamanager jeugd, mevrouw Smeets, toegelicht. Daarna
worden vragen gesteld door de aanwezige fractievertegenwoordigers en beantwoord. In
de brede discussie over jeugd en jongeren in deze themavergadering worden brief en
monitor oriënterend betrokken. Brief en monitor moeten nog opiniërend worden
besproken in een a.s. adviescommissievergadering.
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Dordtse Kamers 9 december 2008:
De raadsinformatiebrief met de Jongerenmonitor (groslijstnummer 687) is al toegelicht in
de themavergadering jeugd op 6 november 2008. De commissieleden stellen nog een
aantal vragen over de raadsinformatiebrief en Jongerenmonitor, alsmede de hierbij
betrokken raadsinformatiebrief over Jongerenparticipatie (groslijstnummer 685), die door
de wethouder worden beantwoord. Aandachtspunten van meerdere fracties zijn: de
representativiteit en objectiviteit van de monitor en haar resultaten in verhouding tot
andere Dordtse en landelijke cijfers; hoe kan de politiek in gesprek komen met de jeugd
en de wenselijkheid van de terugkeer van een bioscoop. Er wordt ingegaan op de
beleidsaanbevelingen bij de monitor en de punten van aanpak t.a.v. jongerenparticipatie.
De commissie draagt beide raadsinformatiebrieven voor ter kennisname in de
raadsvergadering.
Gemeenteraad 16 december 2008:
Besluit: de raad neemt de raadsinformatiebrief over de Jongerenmonitor 2007 voor
kennisgeving aan.
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