Voorstel kinderburgemeester gemeente Ridderkerk 2020-2024
Achtergrond
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 de raad 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.
De raad heeft in de commissie Samen leven aangegeven dat zij graag een uitgewerkt voorstel
ontvangen. Met daarin als belangrijkste aandachtspunten:
- De kinderburgemeester heeft niet alleen een ceremoniële rol, maar ook een ambassadeursfunctie,
- Zorg dat het geen geïsoleerde functie is, maar zie het als vooruitgeschoven post voor de bredere
aanpak van jeugdparticipatie.
Onderstaand een voorstel met daarin de taken, procedure voor aanstellen, randvoorwaarden,
evaluatie en de kosten.
Waarom een kinderburgemeester?
Steeds meer gemeenten kiezen voor een kinderburgemeester. Gemeenten willen op deze wijze
kinderen tot en met 12 jaar een duidelijker stem geven en ze laten kennismaken met het reilen en
zeilen van de gemeente. 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.

Taken van een kinderburgemeester
 Ceremonieel: Met de burgemeester meegaan naar evenementen en daar soms een korte
toespraak houden. Denk aan de intocht van Sinterklaas, de Avondvierdaagse en de herdenkingen
op 4 en 5 mei. Het gaat met name om activiteiten waar kinderen en jongeren bij betrokken zijn.
 Ambassadeur voor kinderzaken: met de burgemeester en andere mensen in de gemeente in
gesprek gaan over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Bijvoorbeeld over spelen,
school of sport. Andere kinderen uit de gemeente kunnen de kinderburgemeester hierom vragen
en informatie geven. De kinderburgemeester is daarmee het aanspreekpunt voor de kinderen in
de gemeente.
 De kinderburgemeester doet een ‘verkiezingsbelofte’ (bv. dat kinderen meer gaan bewegen of
minder gaan pesten) die hij/zij gedurende het jaar gaat vervullen.
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Procedure voor het aanstellen van een kinderburgemeester
Een kinderburgemeester zit vaak in groep 8 en is gedurende een schooljaar kinderburgemeester. De
werving voor de kinderburgemeester vindt plaats in de mei/juni voorafgaand aan het volgende
schooljaar. Installatie van de kinderburgemeester is tijdens de eerste raadvergadering na het
zomerreces. Daarbij wordt de volgende procedure doorlopen:
 Werving via een brief, flyer en social media.
 De kinderen kunnen een e-mail en/of filmpje sturen waarin ze vertellen waarom ze
kinderburgemeester willen worden.
 De ouders vullen een toestemmingsformulier in, welke met de mail wordt meegestuurd.
 Er wordt een jury samengesteld bestaande uit de burgemeester, de portefeuillehouder en de
beleidsadviseur, die 3 tot 5 kandidaten kiezen, die mogen vertellen waarom zij denken een
goede kinderburgemeester te zijn. Bijvoorbeeld d.m.v. een speech.
 Er wordt een kinderburgemeester gekozen.
 Installatie gebeurt tijdens een gemeenteraadsvergadering.
Randvoorwaarden
Aan de voorkant moeten er goede afspraken gemaakt worden met de kinderburgemeester en zijn of
haar ouders. Aan ouders wordt ook gevraagd een toestemmingsformulier in te vullen.
De rol van kinderburgemeester vraagt namelijk nogal wat tijd tijdens feest- en vakantiedagen
(sinterklaas, Koningsdag, enzovoorts). Daarnaast kunnen er verzoeken binnenkomen van scholen of
andere organisaties om de kinderburgemeester in te zetten. Van belang is daarom om vanaf het
begin af aan ouders goed te betrekken en verwachtingen uit te spreken.
Ook is het van belang dat de kinderburgemeester een goede begeleiding krijgt vanuit de gemeente.
Wenselijk is het om een vast contactpersoon aan te stellen voor de kinderburgemeester. Ook zal
onze burgemeester nauw betrokken zijn.
Dit geldt ook voor communicatie. De afdeling Communicatie heeft een essentiële bijdrage aan dit
project. Communicatie speelt een rol in:
 De werving en promotie voor een kinderburgemeester (promotiemateriaal, filmpje waarin een
oproep gedaan wordt).
 Het aanmaken en onderhouden van social media (emailadres, facebook en/of instagram).
 Zorgen voor aandacht en publicatie in de diverse media (middels persberichten, maar bv. ook
een column van de kinderburgemeester in de Blauwkai).
Betrek de kinderburgemeester bij jeugdparticipatie activiteiten
Het is belangrijk deze verbinding goed te maken en de kinderburgemeester niet als een losstaande
‘actie’ te zien. Indien de kinderburgemeester wordt geïnstalleerd in Ridderkerk, wordt ook hij/zij
betrokken bij de jeugdparticipatie activiteiten en kan hier een actieve rol in spelen (zie voorstel
jeugdparticipatie 2020-2024). Communicatief kan de kinderburgemeester worden voorgesteld via de
website (middels een filmpje) en oproepen doen aan de jeugd. Bovendien kan de
kinderburgemeester een rol spelen in het selecteren van ingediende plannen en bij de vergaderingen
hierover een stem krijgen. Ook de terugkerende verkiezing van de kinderburgemeester kan via de
website worden aangekondigd.
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Evaluatie
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
voorafgaand aan de werving voor een nieuwe kandidaat.
Kostenindicatie kinderburgemeester gemeente Ridderkerk
De installatie van een kinderburgemeester vraagt eenmalige opstartkosten (ambtsketting en
promotiemateriaal) en daarnaast jaarlijkse kosten voor de uitvoering van activiteiten. De kosten
hiervoor bedragen maximaal € 5000,- per jaar. Hiervoor is dekking binnen bestaande middelen.
Voorstel is de duur van de kinderburgemeester gelijk te laten lopen met het voorstel voor
jeugdparticipatie. 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.
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