Ingediend in de vergadering van Provinciale Staten van 5 november 2021

Amendement 117
Amendement structurele financiering Kinder- en Jongeren Rechts Winkel
Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 05-11-2021,
Gelezen G-21-032 Statenvoorstel Programmabegroting 2022 brief GS van 14-9-2021 (GS DOC00181065)
Constaterende dat:
• De Kinder- en Jongeren Rechts Winkel (KJRW) in 1991 is opgericht door Kinderrechters,
officieren en advocaten om de rechten van minderjarigen te waarborgen;
• Minderjarigen voor juridisch advies en ondersteuning niet terecht kunnen bij de advocatuur,
het Juridisch Loket of andere instanties;
• De KJRW als doel heeft het op laagdrempelige wijze informeren, adviseren en bijstaan van
minderjarigen in individuele juridische aangelegenheden;
• De KJRW ook een bijzondere curator is, dat wil zeggen een rechtspersoon, die tijdelijk een
verlengde is van de kinderrechter om te onderzoeken wat in een specifieke situatie in het
belang van het kind dient te gebeuren;
• De KJRW voornamelijk werkt met vrijwilligers en rechtenstudenten;
• De KJRW geen structurele financiële middelen heeft om haar taken uit te voeren en daardoor
afhankelijk is van incidentele financiële ondersteuning;
• De KJRW jaarlijks ca. € 15.000,-- nodig heeft en elk jaar maar weer moet afwachten of er
voldoende geld is om haar werk voort te zetten.
• Er als gevolg van de Coronacrisis veel vaker een beroep wordt gedaan op ondersteuning door
de KJRW.
Van mening zijnde dat:
• De KJRW minderjarige kinderen bijstaat, die geen toegang hebben tot de advocatuur, het
Juridisch Loket of andere instanties en derhalve voorziet in een specifieke behoefte:
Besluiten
• Het dictum onder beslispunt 1 van het besluit te wijzigen in:
1. De gewijzigde Programmabegroting 2022 en de bijhorende Memorie van Toelichting met
inachtneming van de volgende wijziging in de Programmabegroting 2022:
Op pagina 79, onder de toelichting op het budget 2.1.1. Sociale agenda en zorg het volgende
op te nemen: “De jaarlijkse kosten van de KJRW te dekken uit het budget van het kader
Maatschappelijke Organisaties”.
En gaan over tot de orde van de dag.
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