
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Willem de Jonge, D66 

Datum indiening: 17 januari 2023 

Datum antwoord: 6 februari 2023 

Onderwerp: Inhaken op programma kindvriendelijke gemeenten Unicef 

 

Inleiding 
Unicef is de gemandateerde organisatie van de Verenigde Naties die zich exclusief richt op fundamentele rechten van het 
kind wereldwijd. 
Uitgangspunt hiervoor is het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind, dat door de meeste landen in de wereld is 
ondertekend. In dit verdrag staat dat ieder kind een volwaardig individu is dat recht heeft op een veilige en gezonde 
omgeving om tot wasdom te komen en waarin talenten en vermogens kunnen ontwikkelen. 
Het programma “kindvriendelijke Gemeente” dat door Unicef in Nederland wordt uitgerold is een programma waarin 
aangesloten gemeenten de Sustainable Development Goals ondersteunen die horen bij het tot stand komen van de veilige, 

welvarende en gezonde leefomgeving van kinderen. Child Friendly Cities in Nederland - UNICEF 

Aansluiten bij dit programma staat gemeenten vrij en bij deelname focust en streeft een gemeente voortdurend naar 
verbetering van de leefomstandigheden voor kinderen en verdient daarmee het predicaat “kindvriendelijke gemeente”.  
 
 
Vraag 1 
Hoe staat het college tegenover deelname aan het programma Kindvriendelijke Gemeente? 
 
Antwoord 
Het college staat positief tegenover het netwerk Kindvriendelijke Gemeente. Met de wethouder Jeugd is inmiddels een 
overleg ingepland met Child Friendly Cities in Nederland-UNICEF.  We gaan kijken of we door deelname aan het netwerk 
goede ideeën en meer kennis kunnen opdoen over het kindvriendelijk maken van de gemeente. 
 
Vraag 2 
Ondanks dat onze gemeente een welvarende is, ziet het college toch een toegevoegde waarde in het kritisch kijken naar de 
leefomstandigheden van alle kinderen en jeugd in onze gemeente? 
 
Antwoord 
Het is goed om als gemeente kritisch te kijken naar bijvoorbeeld de openbare ruimte en wat deze voor kinderen biedt. Daarbij 
is veiligheid een issue, maar ook de mogelijkheden en ruimte die het aan kinderen en jongeren  biedt voor spel,  exploratie 
etc.  
 
Vraag 3 
Is het college het eens met de stelling dat een gemeente als de onze het aan onze stand verplicht is om te streven naar een 
zo’n geborgen, veilige en welvarend mogelijke omgeving voor kinderen en jongeren? 
 
Antwoord 
Het college is van mening dat elke gemeente verplicht is om te streven naar een zo’n geborgen, veilige en welvarend 
mogelijke omgeving voor kinderen en jongeren. Door onderdeel te zijn van een netwerk kunnen we als Gooise Meren leren 
van hoe anderen dit doen en plannen en projecten die bij ons goed hebben gewerkt delen.  
 

https://www.unicef.nl/ons-werk/nederland/child-friendly-cities-in-nederland

