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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit 
I. het college te verzoeken de ideeën van de raad van kinderen, waar mogelijk, mee te nemen in de 

uitvoering van het huidige armoedebeleid en bij de formulering van het nieuwe armoedebeleid; 
II. het college te verzoeken de raad in oktober 2018 te informeren over hoe de ideeën worden uitgewerkt 

en over de mogelijkheden om een kinderbrigade te starten. 

Samenvatting 

De raad van kinderen Groningen is een samenwerk ingsverband met Missing Chapter Foundat ion, een 
organisat ie opger icht door Prinses Laurent ien. Op 5 oktober is de raad van kinderen van start gegaan en 
was de eerste vergader ing. Na zich 7 maanden te hebben verdiept in het vraagstuk 'hoe zorgen we dat alle 
kinderen f i jn opgroe ien, ook de kinderen die opgroeien in a rmoede ' , konden de kinderen hun ideeën 
presenteren aan de gemeente t i jdens de zogeheten dialoogsessie op 17 mei . In totaal hebben de kinderen 
300 ideeën bedacht. Ze hebben de beste ideeën gebundeld en gepresenteerd. Enerzijds hebben ze met een 
wi jde blik naar het prob leem gekeken en een langetermi jnvis ie gepresenteerd. Hierbij s tonden 
gel i jkwaardigheid en hulp op maat bovenaan het l i jstje van belangri jke u i tgangspunten. Anderzi jds 
hebben ze hele praktische dingen gepresenteerd, concrete ideeën voor nu. Zoals n ieuwe, aantrekkeli jkere 
namen voor de Stadjerspas en Kindpakket en een kinderbr igade. Een eerste analyse wi js t uit dat er een 
verdiepingsslag nodig is. We nemen graag de reactie van de gemeenteraad mee in deze fase. We starten 
na de zomer met de eerste verkenning om van start te gaan met de k inderbr igade. Natuurl i jk zullen we 
hierover in gesprek bl i jven met de k inderen. 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Jongeren hebben het recht om te participeren in het proces van besluitvorming, zoals is vastgelegd in het 
VN Kinderrechtenverdrag . Daarnaast hebben wij ook de ambitie dat alle kinderen in Groningen gezond en 
veilig opgroeien, in een stimulerende omgeving waarin ze hun eigen stem kunnen laten horen. We hebben 
dat 'positief opgroeien' genoemd. Jongerenparticipatie draagt bij aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling 
en stelt hen in staat persoonlijke vaardigheden en competenties te ontwikkelen. Daarnaast helpt het ons om 
met deze input beleid te maken dat beter aansluit bij jongeren. In 2017 hebben wij mooie stappen gemaakt 
om jongerenparticipatie structureler vorm te geven en werken we naar een kind-inclusieve samenleving. 
Onze raad van kinderen is een voorbeeld van deze ontwikkeling. 

De raad van kinderen Groningen is een samenwerkingsverband met Missing Chapter Foundation, een 
organisatie opgericht door Prinses Laurentien. Missing Chapter Foundation zet zich in om kinderen een 
stem te geven in besluitvorming bij bedrijven en organisaties, zoals de Rabobank, Unilever en een aantal 
gemeenten waaronder Groningen, om zo de belangen van toekomstige generaties mee te nemen in het 
proces. In mei 2017 is de werving voor de raad van kinderen gestart. Alle kinderen uit de groepen 7 en 8 
van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs werden uitgenodigd om zich aan te 
melden. Op 5 oktober zijn alle 33 kinderen die zich hadden aangemeld van start gegaan en was de eerste 
vergadering. Ze hebben zich verdiept in het vraagstuk 'hoe zorgen we dat alle kinderen fijn opgroeien, ook 
de kinderen die opgroeien in armoede'. Er zijn meerderde vergaderingen en werksessies geweest. Ook zijn 
ze op werkbezoek geweest bij de voedselbank en zijn ze in gesprek gegaan met kinderen die opgroeien in 
armoede. 

Na zich 7 maanden te hebben verdiept in het vraagstuk, konden de kinderen hun ideeën presenteren aan de 
gemeente. Op donderdag 17 mei j l . vond deze dialoogsessie plaats. Tijdens deze sessie presenteerden de 
kinderen aan een viertal volwassenen van de gemeente hun bevindingen en ideeën. De vier volwassenen 
aan tafel waren: Mattias Gijsbertsen (wethouder), Koosje van Doesen (raadslid D66), Anja Janssen 
(programmaleider Directie Maatschappelijke Ontwikkeling) & Hester Diender (coördinator armoedebeleid). 
Na de presentatie gingen volwassenen en kinderen, op basis van gelijkwaardigheid, met elkaar hierover in 
gesprek. De dialoog werd begeleid door prinses Laurentien. 

Kader 

Collegebrief 'Raad van Kinderen' met kenmerk 6288134 
Coalitieakkoord 2014-2018 'Voor de verandering' 
Beleidsplan Vernieuwing Sociaal Domein 2014-2015 
VN Kinderrechtenverdrag 

Argumenten en afwegingen 

In totaal hebben de kinderen 300 ideeën bedacht. Ze hebben de beste ideeën gebundeld en gepresenteerd. 
Enerzijds hebben ze met een wijde blik naar het probleem gekeken en een langetermijnvisie gepresenteerd. 
Anderzijds hebben ze hele praktische dingen gepresenteerd, concrete ideeën voor nu. Hieronder volgt een 
samenvatting. 

Langetermijnvisie: elk kind wil een vriend 
Het probleem armoede los je niet op met alleen maar het aanbieden van spullen, vindt de raad van 
kinderen. Gelijkwaardigheid en hulp op maat staan bovenaan het lijstje van belangrijke uitgangspunten bij 
het oplossen van armoede. Het gaat erom dat je je fijn en veilig voelt en dat iedereen elkaar helpt. 

De kinderraadsleden stelden een kinderbrigade voor, waarbij kinderen verdeeld in groepen de scholen 
bezoeken om over armoede te praten. Door problemen bespreekbaar te maken, zorg je dat iedereen elkaar 
beter begrijpt en elkaar beter kan helpen. Bij deze gesprekken wordt armoede positief benaderd, om zo de 
schaamte en het pesten tegen te gaan. 

Concrete, praktische ideeën voor nu 
Ook op de korte termijn kan er al hulp geboden worden, en de kinderen hebben hiervoor een paar concrete 
ideeën gepresenteerd. Wat betreft het Kindpakket en de Stadjerspas vinden de kinderen dat er meer 



materialen en diensten moeten worden aangeboden. Bijvoorbeeld het uitdelen van brood of het aanbieden 
van een gratis verzekering. Daarnaast moet hetgeen dat aangeboden wordt ook buiten Groningen gebruikt 
kunnen worden. En omdat iedereen in beginsel gelijk is, vinden ze dat iedereen een pas zou moeten 
hebben. Zo zorgen we ervoor dat niemand zich hoeft te schamen om zo'n pas te bezitten en te gebruiken. 
Wat iedereen vervolgens met die pas kan doen, hangt af van je situatie. 

De namen 'Kindpakket' en 'Stadjerspas' kunnen aantrekkelijker. Zoals het Nice pakket of de mysteriepas. 
Een naam die blijft hangen en vrolijk klinkt, zodat mensen zich er niet zielig door voelen of zich schamen. 
Samen met de nieuwe namen, kan er dan meer promotie worden gemaakt om te zorgen dat iedereen op de 
hoogte is van de producten en mogelijkheden ervan. Middels bijvoorbeeld een vlog, sponsorloop en 
gesprekken op school. Hierbij zal het ook goed helpen dat alle informatie op één overzichtelijke plek wordt 
verzameld. 

Naast het huidige Kindpakket, is het goed om te kijken naar een ouder/familiepakket. Het hele gezin heeft 
immers minder geld, niet alleen het kind. Het is goed om met het hele gezin leuke dingen te kunnen doen, 
om dan alle geldzorgen even te kunnen vergeten. Dus bijvoorbeeld door een dagje pretpark en nachtje 
camping aan te bieden in het familiepakket kan stress worden verminderd. Ook onderdeel van dit pakket is 
steun en hulp bij het maken van een financieel overzicht en het vinden van een baan. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

De kinderen die nu deelnemen aan de raad van kinderen zijn enthousiast, en ook van ouders, collega's en 
andere betrokken horen we positieve geluiden. Een formele toetsing heeft niet plaats gevonden. 

Financiële consequenties 

Overige consequenties 

Vervolg 

Een eerste analyse van de gepresenteerde ideeën wijst uit dat we een verdiepingsslag moeten maken, 
voordat we een voorstel kunnen doen voor de uitwerking van de ideeën. In deze uitwerking nemen we ook 
graag uw eerste analyse mee, en daarom horen we graag wat u vindt van de gepresenteerde ideeën. 

We nemen de ideeën van de kinderen mee in het nieuwe armoedebeleid vanaf 2020 en waar mogelijk al in 
2019 (huidig beleid). Dat gebeurt uiteraard in gesprek met hen. 

We kijken of we kunnen starten met een kinderbrigade vanaf 2019. De maanden na de zomer gaan we dat 
verkennen en voorbereiden met ons netwerk. Middels een brief in oktober 2018 informeren wij u nader over 
de eerste stappen in deze verkenning en over het proces, dit is dan nog geen plan van aanpak. 

Lange Termijn Agenda 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 


