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VERGADERING GEMEENTERAAD 2016 
 
VOORSTEL 

 

Registratienummer 1299072 

Bijlage(n) 1 

Onderwerp Advies kinderraad 

 

Middenbeemster, 14 juni 2016 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstelling 

Sinds 2011 is er een Kinderraad in Beemster. De kinderraad mag elk jaar met een voorstel 

komen wat ze aan de gemeenteraad willen voorleggen om gezamenlijk uit te werken.  

De gemeenteraad heeft een budget van € 1.000,- gereserveerd waar eventueel aanspraak 

op gemaakt kan worden. 

 

Oplossingsrichting 

De inderraad is in het schooljaar 2015-2016 viermaal bij elkaar gekomen om een idee uit te 

werken. Allereerst mochten alle leden van de Kinderraad ideeën aandragen. Er kwamen veel 

voorstellen zoals: BeeJee gebouw weer in gebruik nemen, mini Olympiade, afval, 

speelplekken, kookworkshops en meerdere onderwerpen met betrekking tot 

verkeersveiligheid. 

 

Veel ideeën van de kinderraadsleden zijn voor € 1.000,- niet realistisch en kunnen daarom 

niet meegenomen worden in de stemming. Ook moet de kinderraad realiseren dat van de 5 

jaar dat de kinderraad er is, er tweemaal voor het thema veilig verkeer is gekozen. Naar 

aanleiding van het onderwerp van vorig schooljaar (veilig verkeer)  is er een onderzoek 

uitgevoerd naar de veiligheid van de oversteek bij het tankstation in Middenbeemster 

(Middenweg, bij het bruggetje). Half mei is de verbeterde oversteek geopend door leerlingen 

van OBS De Blauwe Morgenster.  

 

Na de stemming van de onderwerpen heeft de kinderraad gekozen om dit schooljaar 

aandacht te geven aan Sport en Bewegen, met als afsluiting een Mini Olympische spelen 

georganiseerd voor alle kinderen in Beemster 

 

Sinds het schooljaar 2015-2016 is het project Beemster Kinderen in Beweging (BKB) gestart 

met het organiseren van clinics op het basisonderwijs in Beemster. Tijdens de reguliere 

gymlessen organiseren zij gymlessen gegeven door de Beemster verenigingen. Doelstelling 

van BKB is alle kinderen in contact te laten komen met een sport. BKB heeft bij de opstart 

van het project aangegeven zeer graag een mini Olympische spelen te organiseren voor alle 

kinderen in Beemster. Vanwege het idee van de kinderraad en het voorstel van BKB zijn zij 

met elkaar in contact gebracht.  
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Het organiseren van een Olympiade vraagt veel werk en verantwoordelijkheden. Deze 

verantwoording kan niet neergelegd worden bij de kinderraad. Om deze reden ligt de 

organisatie bij BKB. Na overleg met de kinderraad en de directeuren van de scholen heeft de 

projectgroep van BKB een werkplan geschreven. In het werkplan zijn de volgende punten 

opgenomen; 

- Welke groepen meedoen aan de Olympiade (na overleg met de scholen de groepen 7-8) 

- Welke (aantal) verenigingen meewerken 

- Benodigdheden 

- Vrijwilligers 

- Veiligheidsprotocol 

- Accommodatie 

- Draaiboek 

- Rol kinderraad 

 

In overleg met de scholen is gekozen om alleen de kinderen van groep 7 en 8 van de drie 

basisscholen mee te laten doen. Aangezien het de eerste keer is dat de drie scholen samen 

een groot sport evenement doen, leek het allen verstandig om klein te beginnen en van 

hieruit te leren en of er navolging aangegeven kan worden.  

De dag is al geprikt namelijk vrijdag 16 september en in het zal met name in 

Middenbeemster rondom de Kloek plaatsvinden. 

De bijdrage van de kinderraad zal worden besteed aan de wensen van de kinderen, namelijk 

een echte Olympiade. Hier hoort een openingsceremonie bij en een aandenken aan de deze 

dag.  

 

Meetbare doelstelling 

Er wordt een Olympiade georganiseerd voor  de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs in 

Beemster 

 

Financiële consequenties 

De gemeenteraad heeft € 1000,- als budget gesteld voor de Kinderraad. Het voorstel is om 

het budget van deze kinderraad te reserveren voor de organisatie van BKB.  (Fcl 66705000) 

 

Overige consequenties 

- 

 

Monitoring evaluatie 

Na afloop van de Olympiade zullen BKB en de BSB met elkaar evalueren of er navolging 

aan gegeven kan worden. 

 

Voorgesteld besluit 

Instemmen met het voorstel van kinderraad om een Olympiade voor de groepen 7 en 8 van 

het Basisonderwijs in Beemster te organiseren. 

 

Communicatie / Participatie 

De scholen en BKB laten weten wat de raad heeft besloten, daarnaast een persbericht 

versturen over het besluit. 
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