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Motie Kinderparticipatie M-16 

De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op 9 november 2017 

Constaterende dat: 

• Nederlandse scholieren in vergelijking tot hun leeftijdsgenootjes uit andere landen weinig weten over 
gelijke rechten, de democratie en een vreedzame samenleving1 

• Scholieren wel minstens één keer in hun schooltijd de Tweede Kamer bezoeken ' maar niet verplicht 
kennismaken met de lokale politiek 

• Eerdere Delftse kinderparticipatie-initiatieven stukliepen op gebrek aan heldere doelstellingen, 
representatieve werving van kinderen en continuïteit 

• Maar er in andere gemeenten zeer goede ervaringen zijn opgedaan met kinderparticipatie door een 
Kindergerneenteraad" en ook ProDemos4 verschillende programma's aanbiedt 

• Er nu wel enkele goede initiatieven zijn maar geen Delfts structureel, stadsbreed en representatief 
programma dat kinderparticipatie in het bestuur verankert. 

Overwegende dat: 

• Kinderparticipatie in de eerste plaats een manier is om kinderen kennis te laten maken met 
democratie, burgerschap en politiek 

• Kinderparticipatie ook de inspraak van kinderen borgt op beleidsterreinen die hen aangaan en het 
altijd beter is om met dan over mensen te praten 

• Beide factoren, kennismaking en inspraak, belangrijk zijn voor de betrokkenheid bij en het draagvlak 
voor de lokale democratie, nu en in de toekomst 

• Kinderen volgens artikel 12 van het VN-kinderrechtenverdrag bovendien het recht hebben hun 
mening te geven over alle zaken die hen aangaan 

Draagt het college op 

• Een voorstel op te stellen voor een structureel programma om kinderen kennis te laten maken met de 
lokale democratie en kinderparticipatie structureel in het Delftse beleid te verankeren 

• Daarbij nadrukkelijk te kijken naar de genoemde bestaande initiatieven in de gemeente Schiedam en 
bij ProDemos en samenwerking te zoeken met Delftse scholen 

• In de tussentijd bestaande en toekomstige initiatieven van, voor en door kinderen zo veel mogelijk 
positief tegemoet te treden 

~===---___/ 1 
Berichtgeving in media zoals op https://www.ad.nl/ en in de Volkskrant n.a.v. recent onderzoek aan UvA 

2 'Scholieren verplicht naar Rijksmuseum en Tweede Kamer' https://nos.nl/artikel/ 
3 Zoals in Schiedam http://www.kindergemeenteraadschiedam.nl/ 
4 https://www.prodemos.nl/ 


