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Geacht College, 
 
 
Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende. 
Van meerdere kanten krijgen wij als Cliëntenraad Sociale Zekerheid signalen dat vooral 
alleenstaande ouders, die een re-integratietraject naar werk volgen, ernstig in de problemen 
komen met het opvangen van hun kinderen in de zomerperiode. 
Wij begrijpen de noodzaak van het volgen van een re-integratietraject. Daar zitten onze zorgen niet. 
Wij hebben zorgen om de betrokken kinderen. 
De schoolkinderen hebben een zomervakantie van 6 – 8 weken. In die periode moet de ouder 
zorgen voor opvang van de kinderen. Nu heeft niet iedereen de beschikking over een uitgebreid 
netwerk en in de vakantie is ook nog een groot deel van het netwerk op vakantie. Ook staat niet 
iedereen te juichen bij de gedachte om 's ochtends om 8 uur al de kinderen van een ander op te 
moeten vangen. Sommige kinderen laten zich  niet zo gemakkelijk opvangen omdat ze 
bijvoorbeeld behept zijn met één of meerdere  beperkingen. 
 
Nu hoort u als gemeente zich ervan te vergewissen dat er kinderopvang beschikbaar is voor 
kinderen onder de twaalf jaar. Doet de gemeente dat daadwerkelijk? En wordt de 
arbeidsverplichting ook inderdaad opgeschort wanneer er geen opvang is?  
Onze zorg gaat in het bijzonder uit naar de pubers tot een jaar of zestien. Niet alle pubers zijn in 
staat 6 weken lang zonder ouderlijk toezicht de dagen door te brengen. Hen maar aan de straat 
over te laten vinden we een slechte zaak. Graag zien wij op dit punt meer maatwerk geleverd. 
 
Wij doen hierbij een beroep op de menselijke benadering van de gemeente waarin de positie van 
kinderen zwaar  meegerekend  wordt. In die zin verwijzen wij naar artikel 3 van het 
kinderrechtenverdrag. Hierin staat:  
Het belang van het kind moet voorop staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan. De 
overheid moet het welzijn van alle kinderen bevorderen en houdt toezicht op alle voorzieningen 
voor de zorg en bescherming van kinderen. 
 
Graag horen wij van u hoe u de rechten van het kind concreet meeneemt in het re-ïntegratietraject 
van de ouder en hoe u daarmee om wilt gaan. 
Dat er iets moet veranderen, is wat ons betreft duidelijk. 
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