Hoe houden jullie op politiek vlak rekening met wat de Capelse jongeren
willen?
BVNL
BVNL is een groot voorstander van referenda; dit zou dus goed aansluiten bij een te houden
Jongerenreferendum. Daarnaast zouden wij frequent in gesprek gaan met de Capelse
Jongerenraad en voorstander zijn van een continue samenwerking.

CDA
Net als de adviesraad Sociaal Domein vindt het CDA dat de Capelse Jongerenraad niet
alleen het College moet adviseren maar ook de raad. Hieruit voort moet er dan een duidelijk
beeld komen wat jongeren zelf willen. Veel Capelse jongeren gaan buiten Capelle naar het
voorgezet en hoger onderwijs. Voor alle plannen gericht op jongeren zal dit voor het CDA in
de wijken moeten gebeuren, dichtbij waar de jongeren wonen. Ofwel in iedere wijk een
goede jongerenvoorziening. Waarbij een herbezinning nodig is op de rol en functie van
Capsloc.

ChristenUnie
Jongeren zijn de toekomst! Jongeren zijn creatieve denkers waar wij ontzettend veel van
kunnen leren. Wij hebben met enige regelmaat contact met organisaties die zich inzetten
voor onze Capelse jongeren. De ChristenUnie staat wijd open om ook op individuele vlak het
gesprek aan te gaan met onze jongeren. Schroom dan ook niet om met ons te delen waar je
als jongere tegenaan loopt, zodat wij hiermee aan de slag kunnen gaan in de gemeenteraad.
De wens van de ChristenUnie is ons ook meer te begeven onder de jongeren om vooral te
luisteren naar jullie verhalen.
Stabiele, sterke en liefdevolle gezinnen vormen de veilige basis voor gelukkige kinderen die
zich goed ontwikkelen. De ChristenUnie wil dat de gemeente aan stellen met kinderen
handvatten geeft om te kunnen bouwen aan hun relatie en aan het ouderschap.
In 2015 heeft het Rijk de jeugdzorg overgelaten aan gemeenten en deze het vertrouwen
gegeven dat zij samen met de jeugdzorgaanbieders de jeugdhulp kunnen organiseren. We
zijn een eind op weg, maar de gemeente zal voldoende middelen moeten krijgen van het Rijk
voor deze taak.
De ChristenUnie wil in Capelle aan den IJssel de volgende belangrijkste punten aanpakken
om de kosten in de jeugdzorg te beheersen:
• De scholen in Capelle aan den IJssel moeten hun pedagogisch klimaat zo kunnen
inrichten dat kinderen en jongeren niet uitvallen. Daar waar dat toch dreigt te
gebeuren, moet de gemeente goed samenwerken met de school en jeugdzorg.
• Praktijkondersteuner huisarts: we zetten een professional in om jeugdigen te helpen
met psychische en maatschappelijke problemen.
• Afbouw van jeugdzorg met verblijf in instellingen: kinderen hebben recht om op te
groeien in een gezin. Soms kan dat niet. Dan zoeken we een pleeggezin. Zo nodig
bieden we maatwerk of kijken we of een gezinshuis een oplossing is.

D66
De jongeren moeten meer inspraak krijgen in de gemeentepolitiek. Daarom is het belangrijk
dat jongeren ook in de raad komen. Als jongste raadslid de afgelopen periode en nu als
jongste lijsttrekker ben ik het levende bewijs dat D66 dat ook belangrijk vindt. Dat is echter
niet genoeg. Meer jongeren in de raad zijn nodig en jongeren moeten meer betrokken en
gehoord worden in de plannen. Zo moet de jongerenraad een serieuze partner van de
gemeenteraad worden en ook vaker betrokken worden om advies te geven. Ook willen we

de jongerenraad de ruimte geven om zelf initiatief te nemen. Als politici moeten we ook beter
bereikbaar zijn voor jongeren. Onder andere door zowel online als offline aanspreekbaar te
zijn en ook door zelf de jongeren op te zoeken. Daarom bezoek ik zelf als raadslid ook vaker
de jongerenraad op om te horen wat er speelt.

GroenLinks
Wij willen als partij in gesprek gaan met de jongeren, zodat wij hun beelden, zorgen en
wensen kunnen meenemen in onze plannen en voorstellen richting de raad. Daarnaast is
een intensivering nodig van de samenwerking tussen de Capelse jongerenraad en het
college en de gemeenteraad. We maken beleid in samenwerking met de jeugd en we praten
niet over hen, maar met hen.

Leefbaar Capelle
Ons valt op dat de meedenkende burgers meestal wat ouder zijn. De jongeren zijn, ook in
Capelle, zwaar ondervertegenwoordigd in lokaal bestuur. Wij willen de Capelse jongeren
graag enthousiasmeren voor de (lokale) politiek en betrekken bij de beslissingen die
genomen worden door de gemeenteraad. In Capelle hebben wij al een enthousiast
Kindercollege en een actieve Jongerenraad. Leefbaar Capelle neemt de Capelse jongeren
serieus, daarom lanceerden wij deze maand onze jongerenbeweging en pleiten wij in ons
verkiezingsprogramma voor een “serieuzere rol van de CJR binnen de gemeente”. Ook
hebben wij meerdere jongeren op onze lijst staan, waaronder 3 kandidaten onder de 25. Het
CJR kan een sleutelrol spelen in het door jullie genoemde vraagstuk. In onze ogen zijn jullie
de switch tussen de jongeren en de gemeenteraad.

PvdA
Wij hebben regelmatig gesprekken met jongeren over onderwerpen die spelen in de
gemeente. De samenwerking tussen de gemeenteraad en de jongerenraad kan beter. Als
PvdA willen we dat de nieuwe gemeenteraad vaker met de jongerenraad in gesprek gaat.

SGP
Hier ligt volgens ons nog wel een uitdaging. Ook voor de jongeren zelf en jullie als
jongerenraad. Kom actief naar ons als politiek toe en laat jullie mening horen, zo is onze
oproep aan jullie. Dan kan die worden meegewogen bij het nemen van besluiten over
verschillende onderwerpen. Maar dit is ook voor ons SGP wel een uitdaging. Uiteraard kijken
wij bij onderwerpen waar dat orde is ook naar het belang van de Capelse jongeren. Tegelijk
moeten wij ook eerlijk zeggen dat wij niet zo snel naar de jongeren toegaan of hen
uitnodigen om ook van henzelf te horen wat zij willen. Dat zouden wij zeker meer moeten
(gaan) doen, om zo van de jongeren zelf te horen en op die manier hun wensen/standpunten
in ieder geval mee te nemen in onze afwegingen. Dus, wij moeten hier een tandje bijzetten
en tegelijk ook een oproep aan jullie. Maak je zichtbaar en laat je horen!

VVD
De meeste mensen binnen de Capelse VVD hebben zelf kinderen en pubers thuis en we zijn
vroeger zelf ook jong geweest en sommigen zijn dat nog steeds. Vanuit die kanten krijgen
we al heel veel mee wat betreft de wensen van jongeren. Daarnaast zijn onze huidige
fractieleden ook relatief jong als je dit vergelijkt met andere partijen. Ook hebben wij een
docent in de fractie zitten die ook weet wat er speelt bij jongeren. Van al deze kanalen
maken wij gebruik en halen we onze informatie wanneer er beslissingen of standpunten
ingenomen moeten worden. Daarbij houden wij zoveel mogelijk rekening met iedereen dus

ook zeker met het belang van jongeren. Dit is wat wij zelf te bieden hebben. Daarnaast zijn
er organisaties zoals jullie die uiteraard nog dichter bij de jongeren staan dan wij. Het is
daarom belangrijk dat wij een beroep doen op jullie wanneer dit van toepassing is. Dit geldt
uiteraard ook richting ons. Wanneer er dingen spelen binnen de jongerenraad of bij jongeren
in het algemeen is het belangrijk dat wij dat tijdig weten zodat we met jullie in gesprek
kunnen gaan hierover.

