Provinciale Staten

Zaaknummer: 97950
Vragen van het statenlid Walravens/Bos (Forum voor Democratie) ingevolge artikel 44
reglement van orde

AANHANGSEL

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2021 nummer 234.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake
Jongerenparlement 2021:
(ingekomen: 13 oktober 2021)
Vragen aan gedeputeerde staten
1. Waarom is er voor gekozen om Gerrit
Hiemstra te laten spreken op de bijeenkomst
van het eerste ,,Zeeuwse
Jongerenparlement”?

2.

Ook zijn er volgens een bericht op de website
van de Provincie Zeeland sprekers van de
,,ECHT
Community”. Wat voor club is dat precies en
waarom komen er vanuit die club sprekers
naar de
bijeenkomst?

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. De heer Hiemstra is meteoroloog en
uitgenodigd als hoofdspreker van het
jongerenparlement. Het programma van het
jongerenparlement is in samenwerking met
Het Debatbureau en negen jongeren via het
Maatschappelijke Diensttijd Traject bedacht
en uitgewerkt.
2. ECHT Community is een bureau dat de
energietransitie wil versnellen door kennis,
ervaring, vaardigheden en netwerk in te
zetten voor bedrijven, onderwijs en overheid.
De spreker die we hadden gevraagd mee te
werken aan het jongerenparlement was
verhinderd. Op hun advies is contact
opgenomen met Dutch Wavemakers.

3.

Waarom zijn er geen sprekers uitgenodigd
die vanuit een wetenschappelijke en dus
feitelijke
basis het onderwerp klimaat(verandering)
benaderen?

3.

4.

Waarom is er überhaupt gekozen voor het
onderwerp klimaatverandering voor het
eerste
,,Zeeuwse Jongerenparlement”? Zoals onze
fractie al dikwijls heeft aangetoond is er
immers geen
klimaatprobleem

4.

Op dag 2 van het jongerenparlement zijn
twee sprekers uitgenodigd: Ivory Mast van
Dutch Wavemakers en Jim Goedhart van de
Zeeuwse Connectie. Zij zijn met de jongeren
in gesprek gegaan over de Zeeuwse
arbeidsmarkt.
Het jongerenparlement heeft vanuit
verschillende hoeken het onderwerp
behandeld.
Er is een daarvoor gevarieerd programma
opgesteld met voldoende interactie
mogelijkheden met de jongeren. Zo is er
gesproken over de gevolgen voor Zeeland en
voor onderwijs en arbeidsmarkt.
De heer Hiemstra is als hoofdspreker
uitgenodigd om de jongeren te informeren
over de klimaatveranderingen en wat dit voor
Zeeland betekent.
Klimaatverandering is een hoofdthema en
opgave in het beleid van de Provincie
Zeeland en belangrijk onderdeel van het
coalitieakkoord. We vinden het een belangrijk
thema om jongeren bij te betrekken.
Daarnaast is het onderwerp ook door
jongeren zelf aangedragen:
1. Jongeren hebben via een enquête aan
kunnen geven welke onderwerpen zij
interessant vinden om over mee te praten

Vragen aan gedeputeerde staten

5.

Antwoorden van gedeputeerde staten
tijdens het jongerenparlement.
Klimaatverandering stond hierbij op 1.

Hoeveel geld krijgt Gerrit Hiemstra voor zijn
aanwezigheid en bijdrage aan het eerste
,,Zeeuwse
Jongerenparlement”?
Hoeveel geld gaat er naar de ,,ECHT
Community” voor hun aanwezigheid en
bijdragen aan het
,,Zeeuws Jongerenparlement”?

5.

2. Klimaatverandering kwam ook als
onderwerp naar voren in het onderzoek dat
door Bureau Coen is uitgevoerd naar
jongerenparticipatie in Zeeland en Friesland
De heer Hiemstra is ingehuurd via de
Speakers Academy.
Voor het door de Provincie zelf voorgestelde
en geaccordeerd bedrag van € 2500,(exclusief BTW). Dit is inclusief:
- de werkbesprekingen en alle benodigde
uren aan voorbereidingen van de
spreker;
- de reisuren door de spreker op de dag
zelf;
- de aanwezigheid bij het evenement en
de uitvoering van de presentatie;
- de gemaakte reiskosten;
- de werkzaamheden van Speakers
Academy (advisering, bemiddeling,
reservering en overige administratieve
werkzaamheden).
Het bedrag past binnen het budget van het
eerste jongerenparlement. Voor de begroting
zie het jaarboek Jouw Zeeland 2020-2021
(jouwzeeland.nl). De overige sprekers
hebben geen bedrag ontvangen voor hun
deelname.

MIDDELBURG, 2 november 2021
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