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Aan de leden van de gemeenteraad

Betreft: Felicitatiebrief

Geachte leden van de gemeenteraad,
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Gefeliciteerd met uw (her)benoeming tot gemeenteraadslid!
Als Kinderombudsman verheug ik me erop om samen met u te werken aan
de verwezenlijking van de rechten van kinderen in uw gemeente. In een
omgeving waar kinderrechten worden nageleefd, kunnen zij zich optimaal
ontwikkelen tot zelfredzame, stabiele volwassenen.
Een belangrijk instrument om zo'n optimale omgeving voor kinderen in uw
gemeente te creëren, is de zogenaamde kinderrechtentoets. Ik vraag u dan
ook om in uw werk er bij de burgermeester en wethouders op aan te
dringen deze toets toe te passen op al het voorgenomen beleid dat
kinderen raakt.
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Uw brief
-

Kinderrechtentoets en handreiking
Als Kinderombudsvrouw is mijn primaire taak om te bevorderen dat
kinderrechten in het Europees- en Caribisch deel van Nederland worden
nageleefd. Naleving van kinderrechten komt er in de kern op neer dat
ontwikkelingsbelangen van kinderen voorop staan in wetgeving, beleid en
beslissingen op individueel niveau. Kinderen hebben het recht hierop
invloed te hebben en moeten gelijk behandeld worden. De ontwikkelbelangen van kinderen komen alleen tot hun recht als er integraal (vanuit
alle levensdomeinen, zoals onderwijs, huisvesting en thuissituatie) naar het
kind gekeken wordt.
Wij werken aan een stappenplan, waarmee vooraf kan worden bezien
welke invloed voorgenomen beleid of wetgeving zal hebben op de
verwezenlijking van kinderrechten in uw gemeente. Zodra dit stappenplan
klaar is, informeer ik u daarover.
De Kinderombudsman heeft al een praktische handreiking ontwikkeld voor
(gemeente)professionals. Daarmee kun je in vier stappen het belang van
het kind in individuele beslissingen onderzoeken en meenemen in
beslissingen die het betreffende kind raken. Of het nu gaat om de vraag wat
een kind nodig heeft dat in armoede leeft of dat huisvestingsproblemen
heeft, het stappenplan helpt professionals de (ontwikkel)belangen van het
kind centraal te stellen en te komen tot integrale oplossingen.

Uw kenmerk
Contactpersoon
-

Kinderombudsman
Bezuidenhoutseweg 151
2594 AG Den Haag
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
T 070 356 35 63
info@kinderombudsman.nl
www.kinderombudsman.nl
De Kinderombudsman
is onderdeel van de
Nationale ombudsman

Tot slot
Ik wens u veel succes in uw functie als raadslid de komende jaren; er is
veel te doen op het gebied van kinderrechten. Daarin trek ik graag samen
met u op. Dit geldt ook voor mijn naaste collega de Nationale ombudsman,
Reinier van Zutphen. Hij is ombudsman voor driekwart van alle gemeenten.
Indien uw gemeente geen eigen ombudsvoorziening heeft, helpt hij
volwassen burgers op weg als het misgaat tussen hen en uw gemeente.
Bovendien helpt hij uw gemeente de dienstverlening te verbeteren. Zijn
boodschap aan u, leest u hier.

Met vriendelijke groet,

Margrite Kalverboer
de Kinderombudsvrouw
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