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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, artikel 40) over Ridderkerks Jeugdlintje

Geachte heer Kranendonk en de heer Mijnders,

U heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het nieuwsartikel “Grootste stilte over het
Jeugdlintje" op Ridderkerk FM. Hieronder treft u per vraag de antwoorden aan .

Vraag 1
Klopt het dat er geen aanmeldingen ontvangen zijn?

Antwoord:
Via verschillende mediakanalen is er een oproep gedaan , zodat jongeren aangemeld konden worden
voor het Jeugdlintje. Deze oproep is meerdere malen herhaald, maar heeft maar één aanmelding
opgeleverd. Deze aanmelding voldeed helaas niet aan de voorwaarden.

Vraag 2
Waarom is niet gecommuniceerd dat er wel/geen voldoende aanmeldingen waren?

Antwoord :
Voor de kinderburgemeester waren vele goede aanmeldingen binnengekomen en voor het Jeugdlintje
maar één aanmelding die niet aan de voorwaarden voldeed. Er is daarom voor gekozen om in de
communicatie de nadruk te leggen op de verkiezing van de kinderburgemeester en de grote animo van
de Ridderkerkse jeugd voor deze functie. Als er dit jaar weer een aanmeldperiode komt voor het
Jeugdlintje dan zullen we daar aandacht aanbesteden in de communicatie.

Vraag 3
Kan de link op de website weer hersteld worden?

Antwoord :
In het kader van een nieuwe aanmeldperiode zal de link weer worden opengesteld.
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Vraag 4
Hoe gaat het college het Ridderkerks Jeugdlintje in de toekomst weer onder de aandacht brengen en
daarover publiceren?

Antwoord :
Afgelopen jaar kregen we te maken met een pandemie en met veel corona beperkingen/maatregelen. We
vermoeden dat er daardoor maar één aanmelding is binnengekomen. We gaan dit jaar weer volop
inzetten op de mogelijkheid om een jongere inwoner voor te dragen voor een jeugdlintje. De
communicatie start in september.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Ridd#'érk,

de secretaris , de burgemeester,

dhr. H.W.J. K=a mw. A. Attema
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