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Amendement “Uitvoeringskosten kinderraad” 
  
De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 4 november 2021;  
 
constaterende dat: 

• de gemeente Doetinchem sinds 2021een kinderraad heeft; 
• in de begroting geen post is opgenomen voor de realisatie van ideeën vanuit de 

kinderraad; 
• hierdoor elk idee vanuit de kinderraad, hoe klein ook, via een formele 

besluitvormingsprocedure (met eventueel een begrotingswijziging) moet lopen; 
• het verstandig is om wél een jaarlijks bedrag te begroten, als er soort 

‘haarlemmerolie’ voor de realisatie van (kleinere) ideeën uit de kinderraad; 
 
overwegende dat: 

• een (relatief klein) budget voor de kinderraad, de kinderraad in de gelegenheid 
stelt zonder formele besluitvormingsprocedure (met eventuele begrotingswijziging) 
in de gemeenteraad te komen tot uitvoering van zijn ideeën; 

• een budget voor de kinderraad ervoor zorgt dat in de kinderraad vrijelijk allerlei 
ideeën naar voren gebracht en met elkaar besproken kunnen worden, zonder dat 
geld daarbij een belemmerende factor is; 

• dit budget dan wel alleen ingezet dient te worden voor de directe uitvoering van 
(kleinere) ideeën vanuit de kinderraad en dus niet ter dekking van de structurele, 
d.w.z. onderhoudskosten die er mogelijk mee samenhangen en ook niet ter dekking 
van indirecte kosten van de kinderraad (voor bijv. promotiefilmpje, mappen, 
drukwerk etc.); 

• vanwege de omvang van de incidentele kosten voor de realisatie van de (kleinere) 
ideeën van de kinderraad, de structurele kosten die hiermee samenhangen heel 
beperkt zullen zijn en daarom zonder problemen opgenomen kunnen worden in de 
begroting van de jaren na realisatie, ten laste van de desbetreffende inhoudelijke 
budgetten; 

• de begroting 2022 voldoende ruimte heeft om een structureel budget van €10.000 
te kunnen opnemen; 
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besluit: 

• in de begroting 2022 een structureel bedrag op te nemen van €10.000 voor de 
incidentele dekking van de kosten ter realisatie van (kleinere) ideeën vanuit de 
kinderraad; 

• eventuele structurele kosten die samenhangen met de realisatie van deze (kleinere) 
ideeën toe te voegen aan de begrotingen volgend op het jaar van realisatie, ten 
laste van de betreffende inhoudelijke budgetten; 

• het budget ‘uitvoering ideeën kinderraad’ onder te brengen bij het geheel aan 
budgetten voor de gemeenteraad, met de griffier als budgethouder; 

• de kinderraad te verzoeken jaarlijks een verantwoording te presenteren aan de 
gemeenteraad over de besteding van het budget; 

• initiatieven vanuit de kinderraad die meer dan €10.000 incidenteel kosten, via een 
aparte procedure ter besluitvorming naar de gemeenteraad te brengen; 

• de griffier te verzoeken met een (gemeente-)raadsvoorstel te komen voor de 
vastlegging van de procedure rondom grotere initiatieven vanuit de kinderraad; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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