
Van: Saadia El Kammouni rmailto:saadia@izi-solutions.coml 
Verzonden: dinsdag 20 november 2018 11:56
Onderwerp: Oproep naar raadsleden - Breng het stembureau naar jongeren

Beste De heer mr. G.M.W.M. Wasser,

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 en de Europese 
Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019 vragen we alle gemeenteraden om te besluiten om 
op alle MBO-, HBO en WO- instellingen binnen uw gemeente een stembureau in te richten.

Naar aanleiding van eerdere succesvolle campagnes van IZI Solutions en de Nationale 
Jeugdraad (NJR) hopen wij ook dit jaar weer vele jongeren naar de stembus te trekken door 
een stembureau op zoveel mogelijk onderwijsinstellingen te plaatsen. Hiermee willen wij de 
politiek dichter bij de jongeren brengen. Rondom de gemeenteraadsverkiezingen in maart 
2018 werd ons initiatief gesteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de MBO Raad, de 
Vereniging van Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten en ProDemos.

Omdat de gemeente bepaalt waar de stembureaus staan, vragen wij u als griffie van de 
gemeente om hierin een bijdrage te leveren. Wij vragen twee dingen van u.
- Graag zouden we dit initiatief door u willen laten toevoegen aan de lijst met ingekomen 
stukken voor de gemeenteraadsvergadering.
- Ons tweede verzoek is om onze oproep met concept motie naar alle raadsleden toe te 
sturen (zie onderaan deze pagina*). De steun van gemeenten en raadsleden is immers 
noodzakelijk om dit initiatief tot een succes te maken. Veel instanties hebben al hun steun 
gegeven, maar uiteindelijk heeft de gemeente hierin het laatste woord.

Kunt u ons informeren of u deze oproep doorstuurt en over de datum dat ons verzoek in de 
gemeenteraad behandeld wordt?

Alvast dank!

Met vriendelijke groet,
IZI Solutions
Nationale Jeugdraad (NJR)

*De brief voor de raadsleden en conceptmotie zijn via deze link veilig te downloaden tot en met 27 
november 2018. Indien de link niet werkt neem gerust contact met ons op.

Saadia El Kammouni van IZI Solutions (praktische vragen en toelichting)
E: saadia@izi-solutions.com | T: 085-4898985 | M: 06-42244650.

Dirk Wijkstra van de Nationale Jeugdraad (NJR) (toelichting) 
E: dirkwijkstra@njr.nl |T: 030-2303575 | M: 06-23562661.


