
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 en het onderwijs doch ook gedurende 365 dagen per jaar in 

de thuissituatie en de leefomgeving van kinderen.  

 

In juli 2018 heeft uw raad daaromtrent een collegebrief Motie 

Ontwikkelingskansen (kenmerk 7032173) ontvangen. In deze brief hebben we 

geconstateerd dat er al een omvangrijk aanbod aan vakantieactiviteiten is, 

georganiseerd door meerdere partijen, waaronder WIJ-Groningen. Een deel 

van deze activiteiten wordt door de gemeente ondersteund. 

Tegelijkertijd hebben we geconstateerd dat het bereik en de toegankelijkheid, 

vooral voor kinderen in achterstandssituaties, verder verbeterd kan worden. 

We hebben daarom aangegeven meer laagdrempelige vakantieactiviteiten – 

vooral in de stille periode van de zomervakantie - de bouwvak - te willen 

ondersteunen. Verder hebben we toegezegd om samen met partners en 

aanbieders te onderzoeken hoe we het activiteiten aanbod beter kunnen laten 

aansluiten bij de vraag van kinderen in achterstandssituaties en hoe we het 

(digitaal) toegankelijker kunnen maken. Met deze brief informeren we uw 

raad over de resultaten hiervan. 

 

We zijn met WIJ-Groningen en andere partijen in de stad in overleg over het 

organiseren van extra laagdrempelige vakantieactiviteiten in de wijken, met 

daarbij speciale aandacht voor zomeractiviteiten tijdens de stille 

vakantieperiode en voor het betrekken van kinderen bij de organisatie. Om 

aan te sluiten bij de vraag vanuit de wijken zal dit activiteitenaanbod per wijk 

verschillen. WIJ-Groningen, verantwoordelijk voor het jeugdwerk, heeft 

hierbij de regie. Op dit moment inventariseert WIJ-Groningen welke 

vakantieactiviteiten er plaats (zullen) vinden in de afzonderlijke wijken. 

   Stand van zaken motie Ontwikkelingskansen 

 
 

G.F.H.M. Tacken  
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Vervolgens zal met betrokken partijen in de wijk bezien worden of dit aanbod 

voldoende aansluit bij de vraag van kinderen en vmbo - leerlingen in de 

leeftijd van 12 – 16 jaar in achterstandssituaties. Daar waar nodig zullen we 

als gemeente het organiseren van en het betrekken van jeugdigen bij extra 

vakantieactiviteiten in de zomer van 2019 ondersteunen. Ook in de zomer van 

2018 hebben veel extra laagdrempelige vakantieactiviteiten plaats gevonden 

  

Uit gesprekken met partners is (nogmaals) duidelijk geworden dat kinderen 

uit achterstandssituaties vooral deelnemen aan activiteiten in de eigen wijk en 

aan activiteiten die, eventueel met stadjerspas, gratis toegankelijk zijn. Ook is 

het belangrijk dat de begeleiding van de activiteiten in handen is van voor 

ouders en kinderen ‘vertrouwde’ gezichten. Met deze aspecten zullen we dan 

ook rekening houden als we samen met WIJ-Groningen en betrokken partners 

het aanbod aan zomeractiviteiten in de afzonderlijke wijken bezien om te 

kunnen bepalen of er voldoende aanbod is voor jeugdigen in 

achterstandssituaties. 

 

Veel van de extra middelen die we vanuit het Kindpakket (Armoedebeleid) 

beschikbaar stellen zetten we in om kinderen in achterstandssituaties in staat 

te stellen mee te doen aan vrijetijdsactiviteiten gedurende het hele jaar. 

Maatregelen hier omtrent betreffen de Stadsjerspas en fondsen als stichting 

Leergeld, het Sport- en Cultuurfonds en het Zwemvangnet. Daar waar nodig 

zullen we deze maatregelen ook inzetten om de deelname van kinderen in 

achterstandssituaties aan vakantieactiviteiten te stimuleren.  

 

Tot slot werken we aan het vergroten van de bereikbaarheid van het 

bestaande activiteitenaanbod door de toegankelijkheid van de (digitale) 

informatie te verbeteren. In de wijken delen we flyers uit met informatie over 

activiteiten in de wijk en wat betreft de digitale informatie werkt WIJ-

Groningen aan aanpassing van de website Check050. Met deze aanpassing, 

die naar verwachting ruim vóór de zomer van 2019 klaar zal zijn, zullen via 

deze website ook andere websites met informatie over jeugdactiviteiten 

bereikbaar zijn voor jeugdigen, ouders, vrijwilligers en professionals.  

 

We verwachten uw raad met deze brief over de stand van zaken aangaande 

vakantieactiviteiten voor kinderen in achterstandssituaties voldoende te 

hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Peter den Oudsten     Diana Starmans 

 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 


