
Motie “Van jaar tot 
jaar een leuke vakantie”

M 08
De raad van  de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 7 juli 2021 besprekende de 
Voorjaarbrief 2021
Constaterende dat:
De gemeente Groningen:

 - gelijke (ontwikkelings-) kansen voor kinderen wil bevorderen;

-  de sociale samenhang in dorpen, buurten en wijken wil ondersteunen.

Overwegende dat: 
- ontwikkeling van kinderen plaats vindt in gezinnen, onderwijs en de woonomgeving;
- In de vakantieperiodes de sociaal-pedagogische ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen 

mede afhankelijk zijn van de economische positie van hun ouders die -zie de basismonitor 
gemeente Groningen- verschilt van wijk tot wijk;

- het van belang is voor de ontwikkeling van kinderen dat, met name in de dorpen, buurten en 
wijken die scoren op of onder het sociaal-economisch gemiddelde, in de zomervakantie 
recreatieve, educatieve en sportieve activiteiten mogelijk te maken voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd;

- de organisatie van deze activiteiten over te laten aan ouders, vrijwilligers en andere (jonge) 
wijkbewoners waardoor de specifieke lokale mogelijkheden benut worden en de sociale 
samenhang toe neemt;

- voorwaarde bij deze organisatie is dat deze mensen van jaar tot jaar kunnen beschikken over 
een activiteitenbudget, onderdak en professionele ondersteuning;

- sinds een aantal jaren de Speeltuincentrale in een toenemend aantal buurten (2021: 11) het 
vrijwilligerskader van speeltuinen ondersteunt bij het organiseren van zomervakantie-
activiteiten. In andere situaties wordt door bijv. WIJ ondersteuning verleend of vinden geen 
activiteiten plaats;

- een stedelijk ondersteuningspunt  het mogelijk maakt dat in een groeiend aantal wijken 
initiatieven kunnen worden ondernomen om in samenhang met bijv. WIJ teams, buurtcentra 
en bewoners kindervakantie activiteiten uit te voeren.

Verzoek het college:
1. De Speeltuincentrale te verzoeken een projectplan te ontwikkelen waarin helder wordt wat 

nodig is om in alle wijken die sociaal-economisch onder het gemiddelde scoren 

kindervakantie activiteiten mogelijk te maken, vooralsnog in de zomerperiode met 

uitbreidingsmogelijkheden naar andere vakanties;

2. In dit plan aan te geven wat structureel financieel nodig is om de professionele 

ondersteuning en activiteiten voor wijken mogelijk te maken mogelijk te maken waarbij deels 

gebruik gemaakt wordt van fondswerving;

3. Het onder 1. Bedoelde projectplan op te nemen in het Programma van Eisen van de 

Speltuincentrale;

4. De onder 2. bedoelde kosten op te nemen in de gemeentebegroting van 2022 e.v. 

En gaat over tot de orde van de dag
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