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Geadviseerd besluit
1. Het voorstel kinderburgemeester Ridderkerk 2020-2024 vast te stellen.
2. Het voorstel jeugdparticipatie Ridderkerk 2020-2024 vast te stellen.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Het college is middels een motie (8 november 2018) verzocht te onderzoeken of er belangstelling
bestaat voor een kinderburgemeester in Ridderkerk en de raad daarover te rapporteren. In april 2019
heeft u een raadsinformatiebrief met de resultaten ontvangen welke in de commissie Samen leven van
9 mei 2019 besproken is. 44% van de ondervraagde kinderen is voor een kinderburgemeester. Deze
moet volgens de kinderen zowel een ceremoniële als inhoudelijke rol krijgen.
Wij komen met dit voorstel voor een kinderburgemeester tegemoet aan de wens van de commissie
Samen leven voor een verdere uitwerking. De commissie heeft daarbij tevens aangegeven dat de
kinderburgemeester geen geïsoleerde functie moet zijn, maar een rol heeft in de bredere aanpak van
jeugdparticipatie.
Dit sluit aan bij de wens van het college, zoals vermeld in het collegeprogramma, om de komende
jaren in gesprek te gaan met de jeugd en in te zetten op kinder- en jongerenparticipatie. Niet meer
denken vóór de jeugd, maar samen mét de jeugd.
De afgelopen jaren is reeds gestart met een aanpak op jeugdparticipatie. Basis hiervoor was het
Integraal Jeugdkader ‘Gewoon Opgroeien’ dat in 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld en het
daaruit voortvloeiende Uitvoeringsprogramma Jeugd.
Het Uitvoeringsprogramma Jeugd loopt eind dit jaar af. In dit voorstel daarom tevens een
meerjarenplan voor inzet op jeugdparticipatie voor de periode 2020-2024. Omdat de onderwerpen
jeugdparticipatie en kinderburgemeester met elkaar samenhangen, is het geïntegreerd in dit voorstel.
Beoogd effect
Kinderen zijn van groot belang voor de gemeente omdat zij de burgers van de toekomst zijn. Kinderen
en jongeren die nu al leren participeren in hun leefomgeving, activiteiten leren opzetten, suggesties
leren doen en de weg naar het bestuurlijk orgaan kennen, zullen een ervarene gesprekspartner zijn nu
en in de toekomst. Met een meerjarenplan voor jeugdparticipatie laat de gemeente Ridderkerk zien de
betrokkenheid van kinderen en jongeren werkelijk te waarderen en te bouwen aan een stevig
fundament, de gemeenschap te betrekken en ervoor te zorgen dat de jeugd voldoende bagage
meekrijgt op het gebied van meedenken, meedoen en actief burgerschap op weg naar de
volwassenheid.
Steeds meer gemeenten kiezen daarbij voor een kinderburgemeester. Een kinderburgemeester kan
de kloof tussen de jeugd en de politiek op een leuke manier overbruggen. Zowel burgemeester,
college als raad kunnen door de activiteiten van een kinderburgemeester leren hoe kinderen de
gemeente Ridderkerk zien en wat zij belangrijk vinden. De kinderburgemeester kan daarbij bij uitstek
opkomen voor de rechten van kinderen.
Relatie met beleidskaders
- Collegeprogramma 2018-2022 ‘Veel kleuren, één palet - Van palet naar prestatie’
- Integraal Jeugdkader ‘Gewoon opgroeien’ 2016-2020
- Uitvoeringsprogramma Jeugd 2016-2020
- Motie inzake kinderburgemeester (november 2018)
Argumenten
1.1. Met het voorstel voor een kinderburgemeester wordt uitvoering gegeven aan de wens van de
commissie Samen leven te komen met een uitgewerkt voorstel.
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1.2. De gemeente geeft kinderen door de installatie van een kinderburgemeester een duidelijke stem.
Een kinderburgemeester kan de kloof tussen de jeugd en de politiek op een leuke manier
overbruggen.
2.1. Afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in jeugdparticipatie vanuit het Uitvoeringsprogramma Jeugd.
Het voorstel jeugdparticipatie borduurt voort op de reeds ingeslagen weg en sluit aan bij de wens van
de gemeente Ridderkerk om de komende jaren in gesprek te gaan met de jeugd en in te zetten op
kinder- en jongerenparticipatie. Niet meer denken vóór de jeugd, maar samen mét de jeugd.
2.2. De jeugd heeft de toekomst. Kinderen en jongeren die nu al leren participeren in hun
leefomgeving, activiteiten leren opzetten, suggesties leren doen en de weg naar het bestuurlijk orgaan
kennen, zullen een ervarene gesprekspartner zijn nu en in de toekomst.
2.3. Een commitment naar jeugdparticipatie van minimaal 4 jaar is belangrijk. In die 4 jaar kan de
gemeente ook werkelijk wat opbouwen, jeugdparticipatie op de kaart zetten en laten zien dat
Ridderkerk het belang van het kind inziet. Kinderen leren (gaandeweg) waar ze terecht kunnen met
hun ideeën en ambtenaren en partners weten waar ze hun vragen voor de jeugd kunnen stellen om
gedegen antwoord te krijgen.
Overleg gevoerd met
Stichting Open Limonade, jongerenraad, onderwijs, kinderen en jongerenwerk.
Kanttekeningen
Voor het slagen van jeugdparticipatie is breed draagvlak binnen de gemeente belangrijk. Het is
belangrijk dat het college en de raad achter het plan voor jeugdparticipatie staan en dit ook uitdragen.
Uitvoering/vervolgstappen
Na definitieve besluitvorming door de raad zal het proces rondom een kinderburgemeester in gang
gezet worden. De eerste kinderburgemeester start met het schooljaar 2020-2021. De werving van de
kinderburgemeester vindt in het voorjaar van 2020 plaats.
Rondom jeugdparticipatie worden concrete afspraken gemaakt over de opzet en uitvoering van
activiteiten met Stichting Open Limonade.
Evaluatie/monitoring
Jaarlijks wordt gezorgd voor een evaluatie van de kinderburgemeester. Hierbij gaat het om efficiëntie,
betrokkenheid, enthousiasme en het leereffect op deelnemers. De burgemeester, kinderen en de
ouders van de kinderen worden hier nauw bij betrokken. De evaluatie vindt plaats in maart,
voorafgaand aan de werving voor een nieuwe kandidaat.
De activiteiten voor jeugdparticipatie worden eveneens jaarlijks gemonitord en geëvalueerd.
In het najaar van 2021 willen wij, in overleg met uw griffie, de commissie Samen leven graag op de
hoogte stellen van de voortgang.
Financiën
De installatie van een kinderburgemeester vraagt eenmalige opstartkosten (ambtsketen en
promotiemateriaal) en daarnaast jaarlijkse kosten voor de uitvoering van activiteiten. De lasten
worden gedekt uit bestaande middelen.
Met het voorstel wordt een stevig fundament voor jeugdparticipatie gelegd. Daarmee wordt de
komende jaren een lijn uitgerold waarin zowel terugkerende activiteiten met een dynamische invulling
als ad-hoc projecten die hier binnen passen een plek kunnen krijgen. Ook deze lasten worden gedekt
uit bestaande middelen.
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Juridische zaken
Niet van toepassing.
Duurzaamheid
Door een aantal jaar te committeren aan deze manier van werken wordt gebouwd aan een groter
wordende groep meedenkers en meedoeners. Mede-eigenaarschap betekent betrokkenheid. Voor de
gemeente geeft het een goed beeld van waar behoeftes vanuit jeugd liggen, welke koers gevaren
moet worden en biedt het mogelijkheid om jongeren duurzaam te verbinden aan de gemeente.
Communicatie/participatie na besluitvorming
Na besluitvorming door uw raad worden concrete afspraken gemaakt met Stichting Open Limonade
en wordt zo snel als afgesproken een start gemaakt met de werving voor een kinderburgemeester.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema

Bijlagen
1. Voorstel Kinderburgemeester gemeente Ridderkerk 2020-2024.pdf
2. Voorstel Jeugdparticipatie 2020-2024.pdf
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Kinderburgemeester en
jeugdparticipatie in Ridderkerk

Gemeenteraad:
17 oktober 2019

Zaaknummer:
88078

Commissie Samen leven
3 oktober 2019

De raad van de gemeente Ridderkerk,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 17 september 2019,

BESLUIT:
1. Het voorstel kinderburgemeester Ridderkerk 2020-2024 vast te stellen.

2. Het voorstel jeugdparticipatie Ridderkerk 2020-2024 vast te stellen.

5/5

