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Kernboodschap  Het telkens doorplaatsen van kinderen die door een onveilige thuissituatie niet 

thuis kunnen blijven wonen, dient een halt toegeroepen te worden. Het manifest 

Het Vergeten Kind bepleit het voorgaande.  

Naast het ondertekenen van het manifest vraagt de stichting, gezamenlijk met een 

aantal landelijke fondsen, aan de gemeente of zij een bijdrage kunnen leveren aan 

‘de Nacht van het Vergeten Kind’ op 1 juni. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Niet van toepassing. 

 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

-- 

 

Besluit College  

d.d. 12 februari 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  
  
1. Het manifest van Het Vergeten Kind te ondertekenen;  
2. Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van de gemeente Haarlem om 

een bijdrage te leveren aan de ‘Nacht van het Vergeten Kind’ op 1 juni. 

 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 
 

 

 

 



 

 Kenmerk: 2019/67150 2/3 

 

1. Inleiding  

In de week van ‘het Vergeten Kind’ (28 januari t/m 4 februari) is het manifest ‘Stop de Carrousel’ aan 

gemeenten in Nederland voorgelegd. De week is bedoeld om de problematiek van kinderen die in de 

pleegzorg verkeren naar voren te brengen. Het manifest dat ter ondertekening voorligt, wil de 

rechten van deze kinderen concreet vorm geven en verwoorden. 

 

Vanuit de Integrale Jeugd Aanpak onderschrijven we dit doel en zal de gemeente Haarlem dit 

manifest ondertekenen. 

Dit manifest sluit goed aan bij eerder genomen besluiten over de visie op ons jeugdbeleid. Het past in 

het actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’ waarbij we uitgaan van steeds meer kinderen zo thuis 

mogelijk laten opgroeien en alle kinderen de kansen willen bieden zich te ontwikkelen. Daarbij is 

Haarlem één van de vijf pilot gemeenten voor ‘Voor Ieder Kind een Thuis!’    

 

2. Besluitpunten College 

1. Het manifest van ‘het Vergeten Kind’ te ondertekenen; 

2. Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van de gemeente Haarlem om een bijdrage te leveren 

aan de ‘Nacht van het Vergeten Kind’ op 1 juni.  

 

3. Beoogd resultaat 

Het ondersteunen van het manifest van de stichting ‘het Vergeten Kind’ en daarmee het onderwerp 

in Haarlem onder de aandacht te brengen.  

 

4. Argumenten 
1. De maatschappelijke betrokkenheid van de gemeente Haarlem bij het onderwerp laten zien. 

Met de ondertekening van dit manifest kan het College haar grote betrokkenheid bij het 

onderwerp laten zien. Bovendien wordt het aan het grote publiek duidelijk dat het College dit 

onderwerp hoog op haar agenda heeft staan. 

2. De uitgangspunten van het manifest passen binnen de uitgangspunten van het integrale 

jeugdbeleid 

De visie van het manifest sluit goed aan bij onze uitgangspunten in het jeugdbeleid. Het past in 

het actieprogramma ‘Zorg voor Jeugd’ waarbij we uitgaan van steeds meer kinderen zo thuis 

mogelijk laten opgroeien en alle kinderen de kans willen bieden zich te ontwikkelen. Haarlem is 

dan ook één van de vijf pilotgemeenten voor ‘Voor Ieder Kind een Thuis!’.  

Het manifest heeft vier actiepunten: 

1. Bied kinderen in de residentiële hulp een vaste woonplek; 

2. Zorg dat die plek ook de juiste is voor het kind; 

3. Maak die plek fijn en veilig; 
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4. Bied een kind ook buiten de jeugdhulp een eigen netwerk. 

De gevolgen van het telkens doorplaatsen, zijn zeer schadelijk voor de emotionele ontwikkeling 

van de betreffende kinderen. Om te voorkomen dat dit gebeurt, is het belangrijk dat er voor 

ieder kind één veilige thuisbasis komt. Hier kunnen de kinderen dan aan verwerking van hun 

problemen beginnen. Dit heeft ook positieve gevolgen voor de emotionele ontwikkeling van het 

kind. 

3. Gemeente onderzoekt mogelijke bijdrage aan de ‘Nacht van het Vergeten Kind’  

De stichting ‘het Vergeten Kind’ organiseert op 1 juni de ‘Nacht van het Vergeten Kind’, 

gezamenlijk met een aantal landelijke fondsen. Deze actie is een landelijke fondsenwervingsactie 

voor alle kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden. Hiervoor vragen zij medewerking 

aan gemeenten in de vorm van openstelling van zwembaden/sportzalen. Het idee is dat kinderen 

met de aanschaf van strippenkaarten aan verschillende activiteiten kunnen deelnemen; 

apenkooien, avondzwemmen, spinningmarathon en dergelijk. Dit alles in het kader van fondsen 

werven voor het Vergeten Kind, Edukans, Kika en het Liliane Fonds. 

4. Risico’s en kanttekeningen 

Er zijn geen financiële risico’s aan het ondertekenen van dit manifest verbonden 

 

6. Uitvoering 

Na besluit van het College wordt het manifest ondertekend. De gemeente onderzoekt een mogelijke 

bijdrage aan de ‘Nacht van het Vergeten Kind’.   

 

7. Bijlagen 

-- 

 

 

 

 


