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Geachte leden van de raad,
In de raadsvergadering van 7 november 2019 heeft uw raad een motie buiten de orde aangenomen
waarin u het college oproept om op nieuwe beleidsstukken waar een generatietoets relevant is, deze uit
te voeren en uw raad daarvan op de hoogte te stellen in het begeleidende raadsvoorstel. Graag
informeren wij u via dit raadsmemo over de stand van zaken.
Wij zijn met u van mening dat voorkomen moet worden dat een opeenstapeling van beleidskeuzes,
kortingen en bezuinigingen onevenredig negatief uitpakt voor een bepaalde generatie met daarbij extra
aandacht voor de positie van jongeren.
Er is een aantal dossiers waarbij de rijksoverheid experimenteert hóe zo'n generatietoets het beste vorm
gegeven kan worden. Het zijn onderwerpen waar jongeren zich zorgen over maken: de toegankelijkheid
van het onderwijs, de start op de arbeidsmarkt, betaalbare woonruimte en de mogelijkheid om een gezin
te starten. Een doelstelling van de generatietoets is niet alleen om zo'n opstapeling van negatieve
gevolgen van nieuw beleid te voorkomen, maar ook om samen met jongeren een voor hen passende
manier van inspraak te organiseren.
Bij de dossiers die genoemd worden, wordt een opeenstapeling die negatief uitpakt voor de jongere
generatie grotendeels veroorzaakt door landelijke regelingen. Daarop hebben we als gemeente geen of
maar beperkte invloed. Voor het uitvoeren van een generatietoets door gemeenten zijn door het rijk dan
ook -nog- geen instrumenten ontwikkeld. Als die ontwikkeld worden, brengen we u daarvan op de
hoogte.

Daar waar mogelijk proberen we de negatieve gevolgen voor generaties te beperken. Bijvoorbeeld door
het ontwikkelen en uitvoeren van een specifieke aanpak voor jongeren als het gaat om het beperken van
nadelen als gevolg van de coronacrisis. We hebben u in het raadsvoorstel bieden van perspectief aan
jongeren (1838058) van 9 maart 2021 hierover bericht. In dat voorstel geven we ook aan dat jongeren
actief betrokken worden om mee te denken met lokaal beleid. Dit geven we dit in onze stad vorm door de
jongerentop in december 2021 in de Stadsgehoorzaal. De Kroepoekfabriek bereidt deze top voor in
opdracht van de gemeente.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij beschouwen uw motie als
afgedaan.
Hoogachtend,
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