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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2019 - 2022;

overwegende dat:

a. er al meer dan 30 gemeenten in Nederland een kinderburgemeester hebben;
b. de Jongerenraad Ridderkerk (JRR) de leeftijd van 15-23 vertegenwoordigt en dat de jongeren 

onder de 15 niet (specifiek) vertegenwoordigd worden;
c. een kinderburgemeester de burgermeester kan ondersteunen bij activiteiten voor kinderen, 

zoals de intocht van Sinterklaas, Koningsdag, openen van een speeltuin of school;
d. een kinderburgemeester ook een eigen agenda kan hebben die hij/zij uitvoert;

is van mening dat: 

1, een kinderburgemeester de kloof tussen de jeugd en de politiek op een leuke manier kan 
overbruggen;

2. zowel burgemeester, college en raad door de activiteiten van een kinderburgemeester kunnen 
leren hoe kinderen ons dorp zien en wat zij belangrijk vinden;

3. de jeugd de toekomst heeft, dus laten we de jeugd bij de toekomst van Ridderkerk betrekken;
4. een kinderburgemeester bij uitstek op kan komen voor de rechten van kinderen;
5. een kinderburgemeester kan helpen bij verdere ontwikkeling en uitvoering van de 

jeugdparticipatie;

verzoekt het college om:

a. samen met scholen en jeugdwerkers na te gaan of er voldoende belangstelling bestaat voor 
een kinderburgemeester in Ridderkerk;

b. de raad in maart 2019 op de hoogte te stellen van de resultaten van het onderzoek en als de 
resultaten positief zijn,  in overleg te treden met de commissie Samen leven over de wijze 
waarop tot aanstelling van een kinderburgemeester kan worden overgegaan; 

en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden,

Victor Mijnders, CDA Arjan Nugteren, Leefbaar Ridderkerk        

Arianne Ripmeester, PvdA Björn Ros, GroenLinks
 

Voor 16: GL, CDA, EvR, CU, LR, PvdA
Tegen 13: VVD, Bo1, P18P, SGP, D66

Afgedaan in de commissie Samen leven van 9 mei 2019 n.a.v. brief d.d. 5 april 2019 (in zaak 56018)
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