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Raadsvergadering van 8 april 2021 

 

 

Aanwezig   

Voorzitter : Hans Ubachs 

Griffier : Ingrid de Graaff 

Leden : Annabel Ho (online) 

Jasper Cox 

Jorian van Driel 

Lenne van den Oetelaar 

Lessa Kramer 

Lieke Hermans 

Lieze van de Velde 

Linne Bielaars 

Lisa Hendrikussen 

Lynn van Hoorn 

Rabab Houzmali 

Rayan Appeldoorn 

Tess Herps 

Willem Janssen 

Begeleiders : Karin Janssen 

Monique van de Ven 

Extra bezoek : Madelène  Veraa (cultuurcoach), wethouder Stan van der Heijden 

   

Afwezig  Mila Louwers 

 

 

 

1.  Openen van de vergadering en vaststellen van de agenda 

 De voorzitter opent de vergadering om 16.05 uur. Cultuurcoach Madelène Veraa stelt zich voor. Zij is 

betrokken bij het jeugdraadsproject voor een graffitikunstwerk 

 

2.  Vaststelling agenda 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3.  Verslag van vorige vergadering (4 februari 2021) 

 Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld 

 

4.  Bijpraten werkgroep Jeugdlintje 

 Lynn vertelt (zie bijlage voor de bijdrage van de werkgroep). 

De vraag komt hoeveel nominaties er zijn binnengekomen. Dat zijn er 2. 

De werkgroep heeft goed met de wethouder gepraat over de nominaties en uiteindelijk een besluit 

genomen. 

 

5.  Werkgroep Spelen: 

a. raadsvraag over locatie graffiti-kunstwerk 

Lieke stelt de raadsvraag aan wethouder Stan van der Heijden. Zie bijlage voor de vraag en het 

antwoord) 

b. raadsvoorstel over thema graffiti-kunstwerk 

Linne en Tess lezen het raadsvoorstel voor. 

Er wordt gestemd over de thema’s en de Magische dierenwereld – fantasiewereld krijgt de 
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meeste stemmen. 

 

Madelène gaat samen met een ambtenaar gemeente zoeken naar een kunstenaar uit Best die 

iets moois kan maken van dit thema. 

Lieke wil op school navragen wie de kunstenaar is van de muurschildering bij de Heydonck. 

Linne vertelt dat ze bij Techlab ook een gaaf kunstwerk hadden, van iemand die uit de muur 

kwam. 

De wethouder vertelt dat er al een lijstje is met kunstenaars uit Best. Wie nog iemand weet, 

mag dat doorgeven aan de griffier en dan komt die ook op het lijstje.  

 

6.  Bijpraten werkgroep Groen en duurzaamheid 

 Lessa vertelt (zie bijlage voor de bijdrage van de werkgroep). 

De voorzitter zegt dat de wethouder in de gemeenteraad altijd aangeeft of hij de motie (zoals de 

jeugdraad deze nu inbrengt) ondersteunt. De afspraak is dat de projecten van de jeugdraad uit het 

normaal beschikbare budget worden betaald. Hij heeft dit al met de ambtenaar besproken, en dat gaat 

waarschijnlijk wel lukken. Hij zegt ook dat hij gaat proberen dat de jeugdraad vroeg op de avond mag 

komen, in plaats van aan het eind. Dat gaat waarschijnlijk wel lukken. 

Lisa vertelt ook nog dat de werkgroep bij het zonneveld van Het Klaverblad is geweest. 

  

7.  Datum volgende bijeenkomst 

 De volgende bijeenkomst is op 29 april, in plaats van 22 april. 

Daarna zien we elkaar nog op 3 juni bij het uitje en op 1 juli voor de laatste raadsvergadering. 

 

8.  Rondvraag 

 Begeleider Karin gaat helaas stoppen vanaf het nieuwe schooljaar. Anita, die een jaar geen begeleider 

was, komt weer terug. 

 

9.  Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 16.38 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld door de jeugdraad van Best op <…> 

 

[  Ondertekening.Ondertekening1] [  Ondertekening.Ondertekening2] 

Ingrid de Graaff Hans Ubachs 

griffier jeugdraad voorzitter 

 


	Verslag

