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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

Op 21 februari 2018 heeft uw raad de motie Ontwikkelingskansen gedurende 
het hele jaar aangenomen. 

Uw raad geeft in deze motie aan belang te hechten aan een voldoende 
aanbod en bereik van vakantieactiviteiten, vooral voor kinderen in 
achterstandsituaties. Dit omdat de ontwikkeling van kinderen niet alleen 
plaats vindt binnen de kinderopvang of peuterspeelzaal doch ook in de 
thuissituatie en de leefomgeving van kinderen gedurende 365 dagen per 
jaar. 

We zijn gestart met een inventarisatie van de bestaande, stedelijke en 
wijkgerichte vakantieactiviteiten. Het algemene beeld is dat er een grote 
verscheidenheid aan vakantieactiviteiten is voor kinderen en dat veel kinderen 
ook daadwerkelijk deelnemen aan deze activiteiten. Dit beeld wordt o.a. 
bevestigd door WlJ-Groningen. 

Er is een enorm aanbod aan (vakantie)activiteiten en voorzieningen. Dit blijkt 
ook op internet'. De toegankelijkheid van deze digitale informatie, verspreid 
over veel verschillende websites, vraagt echter om verbetering. We gaan 
onderzoeken of en hoe we de verschillende bestaande websites aan elkaar 

' Websites als Moedersingroningen. Backbone, CheckOSO, WIJ-Groningen. SportOSO, Bslim, 
Sportverenigingen. Pedalpark. Vrijdag. Santelli. Urban House. Jonge Onderzoekers. SCN. Scouting. 
Timmerdorp e.d. geven informatie over de grote hoeveelheid activiteiten die in Groningen plaats vindt 
voor kinderen en jongeren. 
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kunnen linken om daarmee de toegankelijkheid van het activiteitenaanbod te 
vergroten. 

Als we vervolgens specifieker kijken naar het aanbod en bereik van 
vakantieactiviteiten voor kinderen in achterstandssituaties dan constateren we 
dat voor deze groep zowel het aanbod als ook het bereik verder verbeterd zou 
kunnen worden. Dit ondanks de investeringen die we ook nu al volop doen, 
onder andere vanuit armoede (kindpakket) voor deze doelgroep. 

Deze kinderen in achterstandssituaties, die veelal niet op vakantie gaan, 
hebben als thuisblijver behoefte aan laagdrempelige activiteiten gedurende de 
hele (zomer)vakantie. In de praktijk blijken veel activiteiten aan het begin en 
aan het eind van de zomervakantie plaats te vinden. In het midden van de 
zomervakantie, tijdens de bouwvak, is er voor de thuisblijvers relatief weinig 
te doen. Ook blijken niet alle activiteiten even toegankelijk te zijn voor deze 
doelgroep. In de praktijk nemen kinderen in achterstandssituaties relatief 
minder deel aan activiteiten die vragen om aanmelding vooraf een eigen 
bijdrage of die buiten de wijk plaats vinden. 

Om die reden en op advies van de Raad van Kinderen, die heeft aangegeven 
dat ze graag meer zomeractiviteiten zouden willen zien voor kinderen die niet 
met vakantie kunnen gaan, ondersteunen we deze zomer een aanzienlijk 
aantal extra laagdrempelige activiteiten. Laagdrempelig in de zin dat deze 
activiteiten wat betreft kosten en vervoer goed toegankelijk zijn voor 
kinderen in achterstandssituaties. Voorbeelden van dergelijke extra 
zomeractiviteiten zijn: Timmerdorp, Selwerd aan Zee, zandkastelen in Zuid 
en de Wijert, bus Ganga (bezoek van culturele activiteiten). Daarnaast 
ondersteunen we deze zomer vanuit de Stadjerspas ook extra activiteiten 
zoals bezoek aan Walibi (5 keer een bus vol kinderen), Springklussenfestival, 
t l lm bij Pathé, dagje Ameland, wadlooptocht en Klimpark. Bovendien is het 
mogelijk voor kinderen in achterstandssituaties om voor een aantal stedelijke 
vakantieweken, zoals bij de Biotoop (creatieve workshops), een vergoeding te 
krijgen via stichting leergeld. Ook is deze zomer op meerdere locaties weer 
peuteropvang beschikbaar voor kinderen met een vve-indicatie en andere 
kinderen. 

Voor de langere termijn gaan we in samenwerking met partners als WIJ-
Groningen, de Raad van kinderen, scholen, kinderopvang, wijkpartners als 
speeltuinverenigingen en stedelijke gesubsidieerde aanbieders als Jonge 
Onderzoekers verder onderzoeken hoe we het aanbod van vakantieactiviteiten 
nog beter aan kunnen laten sluiten bij de vraag van kinderen (en hun ouders) 
in achterstandssituaties. We zullen de Stadjerspas hier ook bij betrekken. 
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Daarmee willen we het bereik onder deze kinderen verder duurzaam 
vergroten en komen tot een meer sluitend activiteitenaanbod juist voor 
kinderen in achterstandssituaties. Eind 2018 zullen we uw raad nader 
informeren over de resultaten. 

We vertrouwen erop uw raad met deze brief voor dit moment voldoende te 
hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 


