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Motie speelkameraadbankjes op schoolpleinen

Inhoud van de motie

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2022;

overwegende dat:

1. iedereen telt mee van kinds af aan begint;

2. kinderen soms een andere taal spreken op school;

3. kinderen soms nieuw zijn op school;

4. kinderen soms verlegen zijn op school;

5. het antipestbeleid een speerpunt is van de kinderburgemeester;

6. een ‘kameraad bankje’ een regenboog gekleurd bankje is op het schoolplein. Het kind dat 

plaatsneemt op het bankje geeft daarmee aan graag met een ander kind te willen spelen. Het 

kind dat een ander kind op het bankje ziet zitten, kan gaan vragen met haar/hem te spelen;

is van mening dat:

a. geen enkel kind alleen zou hoeven te spelen;

b. antipestbeleid al start in de onderbouw;

c. kinderen blij worden als ze gevraagd wordt met ze te spelen;

d. met de plaatsing van ‘kameraad bankjes de wederzijdse ‘vriendelijkheid’ op jonge leeftijd wordt 

gestimuleerd;

spreekt uit dat:

1. hij grote waardering heeft voor het werk en de inzet van de kinderburgmeester;

2. hij de kinderburgemeester van harte steunt in haar wens om het pesten op scholen aan te 

pakken;

3. hij de kinderburgemeester succes toewenst bij het realiseren van zoveel mogelijk 

kameraadbankjes op schoolpleinen;  

verzoekt de griffier om deze motie ter kennis te brengen van de kinderburgemeester;



en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden, 

Michel Ouwens, Leefbaar Ridderkerk Arianne Ripmeester, PvdA

Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr.388893

Behandeld in de raadsvergadering van 4 november 2021

Samenvatting

Onderwerp is de plaatsing van ‘kameraad bankjes’ op schoolpleinen. Het college wordt verzocht 

zich ervoor in te zetten dat ‘kameraad bankjes’ geplaatst worden op schoolpleinen. Het kind dat 

daarop gaat zitten, geeft daarmee aan andere kinderen aan, dat zij/hij graag wil spelen. 

Uitslag stemming

De motie is verworpen.

Stemverhouding

Tegen: 15 (VVD, CDA, SGP, Burger op 1, Partij 18PLUS)

Voor: 14 (GroenLinks, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, D66, Leefbaar Ridderkerk, PvdA)
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