A. OPZET VAN EEN MOTIE

De gemeenteraad van Apeldoorn (of een andere gemeente), bijeen op…..

Overwegende of constaterende dat ……..

Overwegende of constaterende dat ………

Verzoekt het college ………
Of
Dringt er bij het college op aan dat ……
Of
Roept het college op….
Of
Draagt het college op….
Of
Spreekt uit…..

en gaat over tot de orde van de dag.

N.B. een motie behoeft de handtekening van de indiener
B. EEN VOORBEELD VAN EEN MOTIE UIT DE PRAKTIJK

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 februari 2017,
Constaterende dat:
•
•

2

Utrecht zich sinds 2016 profileert als kinderrechtenstad, waarbij specifiek de participatie
van kinderen en jongeren veel aandacht krijgt;
Tussen de 25-30 Nederlandse gemeenten een kinderburgemeester hebben, die als
ambassadeur voor de kinderen in hun gemeente functioneert;

•

•

Een kinderburgemeester wordt gekozen uit kinderen in een gemeente en dat deze in
haar/zijn rol als ambassadeur met de burgemeester mee kan naar (en eventueel kan
spreken tijdens) bijzondere bijeenkomsten en bezoeken, zoals de intocht van Sinterklaas en
de Dodenherdenking;
Een kinderburgemeester daarnaast een jaar lang een eigen agenda uitvoert, namens en
samen met de kinderen uit de gemeente.

Overwegende dat:
•
•
•

•
•

Een kinderburgemeester een brug kan vormen tussen kinderen in de gemeente en de
politiek;
Kinderen door middel van (de verkiezing van) een kinderburgemeester meer kunnen leren
over democratie, participatie, politiek, de gemeente en hun eigen rechten;
De gemeenteraad en het college door de plannen en activiteiten van de
kinderburgemeester meer kunnen leren over hoe kinderen de stad zien en wat zij belangrijk
vinden;
In veel gemeenten de activiteiten of de verkiezing van de kinderburgemeester worden
gekoppeld aan activiteiten van de kinderraad;
Op verschillende plaatsen ook kinderbesturen een bijdrage leveren aan maatschappelijke
activiteiten in hun gemeente; Kinderen de toekomstige bewoners en gebruikers van
Utrecht zijn.

Draagt het college op:
•
•

Samen met scholen, kinderraden, sociaal makelaars en andere relevante maatschappelijke
organisaties te verkennen of de kinderburgemeester in Utrecht een plek kan krijgen;
Bij draagvlak voor een Utrechtse kinderburgemeester met diezelfde organisaties te
bekijken hoe dit vorm kan krijgen; hiervoor een plan (inclusief kosten) voor te leggen aan de
raad nog vóór de voorjaarsnota 2017 en hierbij te kijken naar:
- De mogelijkheden voor samenhang met de activiteiten rond de Utrechtse
kinderraden;
- Hoe activiteiten van een kinderburgemeester breed kunnen worden
gecommuniceerd om zo ook andere maatschappelijke instellingen te inspireren
werk te maken van participatie van kinderen en jongeren.

En gaat over tot de orde van de dag.
Anne-Marijke Podt, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
C. MOTIE TOEGESNEDEN OP MC
De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg in vergadering bijeen op … (maand) 2019,
Constaterende dat:
-

3

Het coalitieakkoord ‘Samen aan zet’ inzet op het meedenken van inwoners,
platforms en comités voordat het gemeentebestuur besluiten neemt en dat
burgerparticipatie wordt verwelkomd;

-

-

-

Dat de gemeente Leidschendam-Voorburg jaarlijks 600 dossiers beoordeelt van
huishoudens met zodanig grote schulden dat zij mogelijk schuldhulpverlening
nodig hebben;
Dat uit onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat een kwart van de
kinderen die dagelijks met armoede worden geconfronteerd fysieke of
psychische klachten hebben en dat kinderen die in armoede opgroeien
schaamte, jaloezie of uitsluiting ervaren dat kan leiden tot sociaal isolement en
zelfs tot sociale uitsluiting;
Vijf gemeenten met subsidie van het Rijk van start kunnen met een Raad van
Kinderen’ die met de gemeente kunnen meedenken over hoe armoede onder
hun leeftijdsgenootjes en in hun gemeente kunnen verminderen met als doel
om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in 5 jaar zal dalen met 25%

Overwegende dat:
-

-

-

Een Raad van Kinderen in de gemeente Leidschendam-Voorburg kan bijdragen
aan het bevorderen van kinderparticipatie en het verbeteren van preventief
jeugdbeleid, zodat kinderen gezond, gelukkig en zich optimaal in
Leidschendam, Voorburg en Stompwijk kunnen ontplooien;
Kinderen innovatieve ideeën kunnen opleveren op het gebied van het
verbeteren van armoedebeleid, maar ook ideeën kunnen voorstellen op andere
terreinen, die volwassenen nog niet overwogen hebben;
Een Raad van Kinderen invulling geeft aan de doelstelling van het college om
burgerparticpatie te bevorderen.
De gemeente Leidschendam-Voorburg voor relatief weinig budget kan
deelnemen aan het project voor de Raad van Kinderen, omdat het Rijk voor een
groot deel dit project financiert.

Spreekt als haar mening uit;
-

-
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Dat het college zich inspant om samen met schoolbesturen,
welzijnsorganisaties, andere enthousiaste organisaties en kinderen onder
begeleiding van Missing Chapter een Raad van Kinderen in de gemeente
Leidschendam-Voorburg op te zetten en hieraan ruchtbaarheid te geven.
Dat het college hiervoor een plan (inclusief kosten) voorlegt aan de raad nog
vóór de begrotingsbehandeling 2020; en hierbij te kijken naar de mogelijkheid:
o Dat de Raad van Kinderen het gemeentebestuur en de en de
gemeenteraad periodiek gevraagd en ongevraagd adviseert over
armoedebeleid en eventueel andere voor kinderen relevante
onderwerpen.
o Dat de raad van Kinderen na een periode van anderhalf jaar onder
begeleiding van een Leidschendam-Voorburgse organisatie de
activiteiten uitvoert.

