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Verslag vergadering 26 januari 2010
Aanwezig: Age Jepkema, Rachel Seysener, Desiree Klabbers, Yannick Groendijk, Jara van de
Zaag, Fatou Weldring, Louwise Reed, Jari de Jong, Erik Jansen en Jan Martinus
Afwezig (met kennisgeving): Jesse Woudstra.
1. Opening.
De vergadering wordt geopend.
2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt vastgesteld.
3. Mededelingen.
‐ Jesse Woudstra is ziek.
‐ Groepje van Jari de Jong had niets kunnen vinden. Dit komt terug bij punt 7 van de agenda.
Er zijn geen mededelingen.
4. Ingekomen stukken.
Jan heeft een mailtje van Ons Belang gekregen met de vraag of het Jeugdparlement nog
zaken heeft die de politiek de komende 4 jaar misschien zou kunnen realiseren.
5. Verslag vergadering 15 december.
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld.
6. Verkiezing voorzitter & secretaris.
Louwise Reed meldt zich af als kandidaat voorzitter. Hierdoor blijft alleen Yannick Groendijk
over. Erik Jansen vraagt of er bezwaar is dat Yannick Groendijk voorzitter wordt. Er zijn geen
bezwaren. Yannick Groendijk is de nieuwe voorzitter.
Er zijn twee kandidaten voor de functie van Secretaris: Rachel Seysener en Jara van der Zaag.
Na een stemming staken de stemmen (ze hebben evenveel stemmen). Na een kort overleg
tussen de coaches van het Jeugdparlement wordt besloten om zowel Rachel Seysener als
Jara van der Zaag Secretaris te maken in een duo baan.
7. Gemeenteraadsverkiezingen 2010.
In het collegeprogramma van het huidige college stond maar 1 punt en dat was het
opknappen van de Kittiwake. Dit is ook uitgevoerd.
Nog niet alle verkiezingsprogramma’s zijn bekend.
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Ons Belang heeft de vraag gesteld aan het Jeugdparlement of zij nog zaken hadden voor het
verkiezingsprogramma.
Schiermonnikoogs Belang heeft al wel een aantal zaken betreffende de Jeugd:
‐ meer activiteiten in de winterperiode
‐ meer activiteiten op het strand en in zee
‐ zwembad
‐ ijsbaan in combinatie met skatebaan
Van de Christelijke Groepering Schiermonnikoog en Democraten Schiermonnikoog 2010 is
nog niets bekend.
Besloten wordt om een punten lijstje te maken na overleg met alle leerlingen. Rachel
Seysener en Jara van der Zaag brengen die a.s. vrijdag bij Jan Martinus die ze vervolgens aan
de politieke partijen stuurt.
Ook wil het Jeugdparlement in debat met de Politieke Partijen over het verkiezings‐
programma 2010. Hiervoor wordt de raadzaal op donderdag 11 februari gereserveerd. Jan
Martinus zal de Lijsttrekkers van de Politieke Partijen uitnodigen.
Onder de jeugd zal ook een verkiezing worden gehouden vlak voor de echte verkiezing.
8. Wat er verder besproken moet worden.
Er zijn geen zaken.
9. Rondvraag.
Er zijn geen vragen.
10. Sluiting.
De vergadering wordt gesloten.

2

