
 
 
 
 
 
 
Motie: 
Faciliteer de jongeren om naar het stembureau te gaan en laat ze hun eigen toekomst bepalen. 
 
De gemeenteraad van Diemen bijeen op 21 december 2017 gelezen de motie van Prodemos 
 
Overwegende dat 

 Ondanks verschillende inspanningen de afstand tussen jongeren en de politiek groot is; 

 Bij de verkiezingen de drempel om te gaan stemmen voor jongeren hoog is; 
 
Van mening dat 

 De betrokkenheid van jongeren bij de lokale politiek moet worden versterkt; 

 Jongeren zelf goede ideeën hebben, maar niet altijd goed weten hoe zij hun stem goed 
kunnen laten horen; 

 Gemeenten een belangrijke taak hebben bij het informeren van jongeren over de lokale 
democratie en de werking van de lokale politiek; 

 
roept het college op, om 

 Alle onderwijsinstellingen, waar Diemense kiesgerechtigde jongeren leren, aan te 
schrijven, met het verzoek deze jongeren ’s morgens te faciliteren om te gaan stemmen in 
de woonplaats; 

 De kiesgerechtigde jongeren door middel van een stemfie aan te tonen, dat van de 
mogelijkheid gebruik gemaakt is om te stemmen. Deze stemfie te sturen aan de absentie 
verwerking van de onderwijsinstellingen, waar dit als geoorloofd verzuim of als 
buitenschoolse activiteit geregistreerd wordt; 

 Voorts in aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen op 21 maart 2018 een actieplan op 
te stellen om jongeren actief te betrekken bij de lokale politiek; 

 Dit plan zo snel mogelijk voor te leggen aan de raad. 
 
en gaat over tot de orde van de dag 
 
Leefbaar Diemen, 
 
Jan Sikking 
Maurits Rietveld 
Leo Smits 
  



 
 
 
 
Toelichting 
 
Stemfie: Een stemfie is een zelfgemaakte foto van waarop jezelf staat met een stembiljet. Het is 
niet verboden om een stemfie te maken. Een foto met je stembiljet in de hand is voldoende. Met 
deze foto hoef je niet aan te tonen waarop je hebt gestemd. 
Voor jongeren is selfies maken een veel voorkomende bezigheid, door een selfie te delen via app, 
socialmedia, e-mail e.d. kan je aan anderen laten zien wat je hebt gedaan. In de wereld van 
jongeren is selfies delen gebruikelijk. 
 
Ochtendstemmers: Door jongeren ’s morgens te laten stemmen zijn ze nog fris en vol energie. 
Een extra stimulans is dat ze de gelegenheid krijgen om in tijd van de onderwijsinstelling te gaan 
stemmen. Als jongeren ’s avonds thuiskomen zijn ze moe en hebben nog andere taken waardoor 
ze minder gemotiveerd zijn om te gaan stemmen. Moeten nog huiswerk maken, eten, avond 
baantjes, sporten e.d., stemmen is dan niet belangrijk. 
Ouderen zien het vaak als morele plicht om te gaan stemmen en over morele plichten hebben 
jongeren andere ideeën. Ouderen gaan snel na het werk nog even stemmen, de piek wordt 
meestal tegen de avond gemeten. Om spreiding in de stemlokalen aan te gaan is het voorstel om 
jongeren ’s morgens te laten stemmen. 
 
Stimulering: Jongeren gaan zich vooraf verdiepen in partijprogramma’s en maken bewuste 
keuzes. Jongeren die gaan stemmen zullen later, minimaal nog zes keer gaan stemmen, dit is 
vernomen in een lezing door de afdeling voorlichting van de gemeente Amsterdam. 
Door de lessen LLB (Leren Loopbaan Burgerschap) c.q. maatschappijleer te koppelen aan de 
praktijk van het kiezen door te stemmen, wordt de bewustwording en betrokkenheid van 
jongeren vergroot. 
 
 


