
Motie Kinderombudsman/vrouw 
 
Onderwerp: Bij IN069 Plan Huiselijk geweld en Kindermishandeling en Omgangshuis 
 
Constaterende dat 
 

- Voor de gemeenten in de regio Gelderland-Zuid een nieuw regioplan is opgesteld 
voor samenwerking in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling; 

- Onderdeel van dit plan de vestiging van een omgangshuis in regio Rivierenland is 
waarvoor de locatie is gevonden in Geldermalsen; 

- Er gekeken gaat worden wat er extra gedaan kan worden in de aanpak van huiselijk 
geweld en kindermishandeling in de gemeente West Betuwe 

- Er in de nota Sociaal Domein een toenemend beroep op de nulde lijn in de vorm van 
mantelzorgers, familie, docenten, buren en ervaringsdeskundigen is aangekondigd; 

 
Overwegende dat 

- Organisaties als gemeente, jeugd- en gezondheidszorg of politie zich moeten houden 
aan het Kinderrechtenverdrag; 

- Er vaak over jongeren en kinderen gesproken wordt in plaats van met; 
- In steeds meer gemeenten een kinderombudsman/vrouw wordt aangesteld waar 

kinderen en jongeren rechtstreeks contact mee op kunnen nemen  
 

 
Draagt het college op 

- Uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn voor het aanstellen van een gemeentelijke 
kinderombudsman/vrouw en dit op te nemen in de acties van het lokaal plan 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling; 

 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
Ingediend door GroenLinks 
 
 



Toelichting:  

 

De kinderombudsman behandelt klachten over de gemeente, jeugdhulp en onderwijs. De kinderombudsman is 

onpartijdig en onafhankelijk. 

Uitleggen wat kinderrechten betekenen is een belangrijke taak van de kinderombudsman. Denk bijvoorbeeld 
aan het recht op onderwijs of het recht op zorg. De kinderombudsman geeft voorlichting over deze rechten aan 
kinderen, jongeren, ouders en professionele organisaties. Ook gaat ze hierover in gesprek met kinderen en 

jongeren. Dit zorgt ervoor dat er beter naar hen wordt geluisterd en er meer aandacht is voor hun rechten. 

Kinderrechten zijn afspraken tussen landen over hoe zij met kinderen en jongeren moeten omgaan en waar 
kinderen en jongeren recht op hebben. Ook gemeenten moeten zich aan de kinderrechten houden. Alle 
kinderen en jongeren hebben rechten. Kinderrechten gaan over allerlei dingen waar je in het dagelijks leven te 

maken kunnen krijgt: over opgroeien bij je ouders, je mening geven, onderwijs en zorg bijvoorbeeld. En over 

bescherming tegen mishandeling en discriminatie. 

De rechten van het kind staan in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). We noemen 
dit verdrag ook wel het Kinderrechtenverdrag. De vier belangrijkste uitgangspunten van het 

Kinderrechtenverdrag zijn: 

• het belang van het kind staat voorop 

• een kind moet betrokken worden bij beslissingen die over zijn leven gaan 
• een kind moet beschermd worden tegen discriminatie 

• een kind heeft recht op een veilige en gezonde ontwikkeling. 

Een kind is iedereen tussen 0-18 jaar. 

Wat doet de kinderombudsman met kinderrechten? 
De kinderombudsman wil dat iedereen de rechten van kinderen en jongeren respecteert en naleeft. Gebeurt 

dat niet, dan spreekt de kinderombudsman de gemeente of de organisatie daar op aan. 

Ook vindt de kinderombudsman het belangrijk dat alle kinderen en jongeren hun rechten kennen. Daarom 

geeft ze voorlichtingen over wat kinderrechten zijn en wat je kan doen als jouw rechten in de knel komen. 

 

https://www.dekinderombudsman.nl/over-de-kinderombudsman 

 

  


