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Onderwerp 

Uitvoering besluit Kindergemeenteraad 2012 

Concept raadsbesluit 

Het presidium stelt de raad voor: 

- Het college van B&W te verzoeken het door de kindergemeenteraad in meerderheid 
gekozen voorstel 'Wandeling Noorderplantsoen' van basisschool Karrepad in overleg 
met de betreffende school uit te voeren; 

- voor uitvoering € 2500, - beschikbaar te stellen uit de begroting van de raad. 

Aanwijzingen: status, deadline, visietrommel 

Afgeiiandeld en naar archief t 'Q l i j ' d l Dat iiiri Ciassificatienr. 

http://ngen.nl


Publiekssamenvatting 

Op donderdag 5 april 2012 vond in het stadhuis de vergadering van de kindergemeenteraad plaats. 
De kinderraad is een participatieproject voor kinderen van groep 7 en/of 8 van de basisschool. Na 
een spannende vergadering besloten de leden van de kindergemeenteraad in meerderheid het 
voorstel 'Wandeling Noorderplantsoen' van openbare basisschool Karrepad te willen uitvoeren. De 
raad wordt in dit voorstel gevraagd het besluit van de kindergemeenteraad vast te stellen^ hiervoor 
budget beschikbaar te stellen en het college van B&W te verzoeken het besluit in overleg met o.b.s. 
Karrepad uit te voeren. 

Voorgesteld besluit 

Het college van B&W te verzoeken het door de kindergemeenteraad in meerderheid 
gekozen voorstel 'Wandeling Noorderplantsoen' van basisschool Karrepad in overleg 
met de betreffende school uit te voeren; 

- voor uitvoering € 2500, - beschikbaar te stellen uit de begroting van de raad. 

Inleiding 

Op donderdag 5 april 2012 vond in het stadhuis de vergadering van de kindergemeenteraad plaats. 
Na een spannende vergadering besloten de leden van de kindergemeenteraad in meerderheid het 
voorstel 'Wandeling Noorderplantsoen' van openbare basisschool Karrepad te willen uitvoeren. De 
leerlingen van o.b.s. Karrepad uit de Korrewegwijk willen hiermee zowel de ouderen als de honden 
een plezierige zomerdag bezorgen en de band tussen jong en oud versterken. Het geld wordt besteed 
aan kraampjes met versnaperingen en goede stoelen voor een mstpauze. Het voorstel treft u als 
bijlage hierbij aan. 

Naast Karrepad waren de basisscholen De Feniks, Brederoschool, GSV Leonardo en de 
Boerhaaveschool in 2012 met een fractie vertegenwoordigd in de kindergemeenteraad. De 
gepresenteerde voorstellen varieerden van een dag met ouderen naar de dierentuin, een langs 
scholen reizende bakfiets met sportartikelen, een prijsvraag voor kinderen over de inrichting van de 
openbare mimte tot aanleg van een planeten-mimtepad in het Ina Boudierplantsoen 

Kader 

De gemeenteraad organiseert verschillende activiteiten en projecten om mensen te betrekken bij de 
lokale democratie. De kinderraad is een participatieproject voor kinderen van groep 7 en/of 8 van de 
basisschool. Doel is om kinderen al in een vroeg stadium kennis te laten maken met de gemeente, 
lokale politiek en democratische besluitvorming. Het project bestaat uit een lessenserie op school en 
een vergadering van de kindergemeenteraad in het stadhuis. Voor de middag op het stadhuis bereidt 
iedere deelnemende klas, binnen enkele randvoorwaarden, een voorstel voor waarover wordt 
gedebatteerd en gestemd tijdens de vergadering van de kindergemeenteraad. Het project 
kindergemeenteraad vindt ieder jaar plaats. Per keer kunnen vijf basisscholen deelnemen. 

Financiele consequenties 

Voor uitvoering van het wdnnende voorstel is maximaal € 2500, - beschikbaar. Dekking is geregeld 
binnen de begroting van de raad. 

Realisering en evaluatie 

In overleg met o.b.s. Karrepad voor de zomervakantie 2012. 



Bijlage 1 

O.B.S. Karrepad: wandel ing Noorderplantsoen 

W i e - O.B.S. Karrepad 

W a t - Een gezellige wandeling voor bejaarden en hondjes. 

M o t i v a t i e - De bejaarden zitten vaak alleen terwijl het 
mooi weer is. De honden leren zo sociaal met ouderen en 
kinderen om te gaan, en voor de kinderen die de 
begeleiding doen is het ook goed want zi j zitten vaak thuis 
op de computer. Zo krijgen zi j wat frisse lucht. 

W a a r 7 - in het Noorderplantsoen. Wij hebben dit 
gekozen omdat het erg rustgevend, mooi en leuk voor de 
honden is. Voor de bejaarden is het ook erg leuk. 

D r a a g v l a k - Wij hebben veel onderzoek gedaan zoals 
het bejaardentehuis bellen en contact zoeken met de 
hondenschool. Wij hebben aan de Ebbingepoort gevraagd 
of er behoefte aan is, het li jkt de ouderen erg leuk en 
prettig om te wandelen. We hebben ook toestemming 
gevraagd. Daarvoor hebben wij ook toesstemming 
gekregen;) 

P l a n n i n g - het kan erg snel worden uitgevoerd, maar 
omdat het de bedoeling is dat we met mooi weer gaan 
wandelen is het een kwestie van wachten op de zomerzon. 

B e g r o t i n g - Aangezien ons plan vrij simpel is, blijven we 
binnen de 2500 euro. We besteden ons geld o.a. aan 
voedsel, kraampjes en goede stoelen waar de ouderen 
kunnen uitpuffen. 


