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Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,
WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 december 2000

Tijdens het AO over Jeugdparticipatie op 18 oktober jl. heb ik u een aantal
toezeggingen gedaan. Bij deze informeer ik u over de stand van zaken bij
de uitvoering daarvan.

• Het standpunt op het advies met betrekking tot oprichting van
een Nationale Jeugdraad

In het AO heb ik u toegezegd in februari 2001 mijn standpunt kenbaar te
maken over het advies tot oprichting van een Nationale Jeugdraad. Dit
advies is mij aangeboden op 3 juli 2000. In september heb ik gesproken
met de projectgroep die het advies heeft opgesteld en gevraagd op enkele
onderdelen nader advies uit te brengen. Daarbij ging het mij met name
om de representativiteit van de Jeugdraad, het draagvlak bij de ongeorga-
niseerde jeugd, de functies van de Jeugdraad en een vertaling hiervan in
concrete activiteiten en producten van de Nationale Jeugdraad.
De projectgroep heeft mij inmiddels aangegeven dat zij voor het
uitwerken van de genoemde onderdelen en het daartoe raadplegen van
de verschillende landelijke jeugdorganisaties en ongeorganiseerde
jongeren meer tijd nodig heeft dan aanvankelijk de bedoeling was. De
projectgroep zal mij eind februari 2001 nader rapporteren. Ik neem mij
voor om op basis van het oorspronkelijke advies en de nadere rapportage
mijn standpunt te bepalen en dat in het kabinet te bespreken. Ik zal u
hierover in mei 2001 informeren. Het streven – van de projectgroep en van
mij – is gericht op oprichting en start van de Jeugdraad in de daarop
volgende maanden.

• Gesprek met de Commissie Jeugdparticipatie en de Nationale
Jeugdraad i.o.

Ik heb u toegezegd een gesprek te arrangeren met de Commissie Jeugd-
participatie en de projectgroep die de oprichting van de Nationale Jeugd-
raad voorbereidt, om gezamenlijk de mogelijkheden voor samenwerking
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en afstemming te bespreken. Daarbij gaat het niet alleen om afstemming
van voorgenomen activiteiten maar ook over de vraag hoe de jeugd via de
op te richten Jeugdraad meer invloed kan krijgen op het beleid van de
Commissie Jeugdparticipatie. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt voor
een gesprek op 18 december. De resultaten van dit gesprek zullen onder
meer tot uiting moeten komen in het Plan van Aanpak van de Commissie
Jeugdparticipatie, dat ik nog dit jaar tegemoet zie, en in de eerder
genoemde nadere rapportage van de projectgroep die de oprichting van
de Nationale Jeugdraad voorbereidt. Bij de behandeling van de begroting
van VWS is door de leden Van Vliet en Van Gent een amendement inge-
diend dat erop gericht is het budget van de Commissie Jeugdparticipatie
over te hevelen naar de Jeugdraad i.o. en daarmee de Jeugdraad de regie
over jeugdparticipatie in handen te geven. Ik heb bij de bespreking van dit
amendement aangegeven dat de Commissie Jeugdparticipatie een andere
functie heeft dan de Jeugdraad i.o.: de Jeugdraad moet de stem van de
jeugd vertolken; de Commissie moet door brede bekendheid te geven aan
goede voorbeelden het draagvlak voor jeugdparticipatie vergroten en
daarmee de weg voor de Jeugdraad plaveien. Beide hebben voor hun
activiteiten een budget nodig. In het begrotingsoverleg heb ik aangegeven
dat voor beide doelen middelen beschikbaar zijn. Door Commissie en
Jeugdraad i.o. beide te faciliteren krijgt de jeugdparticipatie een extra
impuls.
Ik zal het overleg met de Commissie en de projectgroep die de Jeugdraad
voorbereidt voeren vanuit het idee dat Commissie en Jeugdraad i.o.
elkaar kunnen versterken en aanvullen; uiteraard ga ik daarbij tevens uit
van het belang van de eigen inbreng en invloed van de jeugd. Ik breng u
na het overleg verslag uit.

• Nadere informatie over het EU-Jeugdprogramma

Ik heb toegezegd u te informeren omtrent de «derde landen» die meedoen
in het Europees Jeugdprogramma. Ik kan u melden dat de Europese
Commissie op dat punt de volgende bepalingen hanteert:
– Het programma Jeugd omvat verschillende onderdelen: de kort-

durende groepsuitwisselingen, het Europees Vrijwilligerswerk (EVS),
de transnationale jongereninitiatieven, de samenwerkingsactiviteiten
met andere EU-projecten Leonardo en Socrates en de diverse onder-
steunende activiteiten.

– Aan de programma-onderdelen 1, 2 en 5 (kortdurende groeps-
uitwisselingen, EVS en ondersteunende activiteiten) kunnen behalve
de lidstaten, de kandidaat-lidstaten en IJsland, Noorwegen en Liech-
tenstein ook «derde landen» meedoen.

– Daarbij kan het gaan om activiteiten die geheel in «derde landen»
plaats vinden of om activiteiten waarbij meer dan 20% van de deelne-
mers uit één of meerdere derde landen afkomstig is; aan jongeren-
uitwisselingen met «derde landen» moeten tenminste twee
EU-lidstaten deelnemen; bij samenwerking in het kader van de Euro-
pese Vrijwilligers Dienst gaat het om samenwerking tussen tenminste
één EU-lidstaat en één derde land.

– De «derde landen» waarmee in het Jeugdprogramma wordt samenge-
werkt zijn opgesplitst in 4 categorieën:

– Mediterrane landen: Algerije, Cyprus, Egypte, Israël, Jordanië,
Libanon, Malta, Marokko, Palestina, Syrië, Tunesië en Turkije;

– GOS-landen: Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië, Oekraïne,
Russische Federatie, Wit-Rusland;

– Zuid Oost Europa: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Macedonië,
Kosovo, Montenegro, Servië

– Latijns-Amerika: Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nica-
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ragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela en de Domini-
caanse Republiek.

Samenwerking met overige landen wordt van geval tot geval bezien,
overeenkomstig de actuele politieke prioriteit van de Europese
Commissie.

• Fonds voor realisering toezeggingen Nationaal Jeugddebat

Ik heb u toegezegd de mogelijkheden en de wenselijkheid na te gaan van
oprichting van een interdepartementaal fonds voor de realisering van
toezeggingen die gedaan worden tijdens het Nationaal Jeugddebat.
Ik heb aan de Interdepartementale Werkgroep die de voorbereiding van
het Jeugddebat begeleidt, verzocht de mogelijkheden voor de vorming
van een interdepartementaal fonds te verkennen. Ik zal u hierover vóór
1 april 2001 nader informeren.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A. M. Vliegenthart
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