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Geachte raadsleden, 

Op 8 november 2018 heeft een u motie inzake kinderburgemeester aangenomen. U heeft ons verzocht 
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. 

RESULTAAT UITVRAAG BELANGSTELLING KINDERBURGEMEESTER 
Een kinderburgemeester zit vaak in groep 8. Voor uitvoering van de motie is daarom navraag gedaan bij 
kinderen in de leeftijd van 10-11 jaar (leerlingen groep 7). We hebben dit via twee kanalen gedaan, te 
weten: 

1) Traject Jong Ridderkerk Denkt Mee (Stichting Open Limonade) 

Eind januari heeft het traject Jong Ridderkerk Denkt Mee plaatsgevonden, een traject voor 
kinderparticipatie. Dit project is in opdracht van de gemeente Ridderkerk gecoördineerd en uitgevoerd 
door Stichting Open Limonade onder leerlingen van groep 7. Er deden 7 basisscholen mee. Aan de 
deelnemende kinderen en hun klasgenoten is gevraagd welke rol een kinderburgemeester zou moeten 
hebben, wie interesse heeft om kinderburgemeester te worden, en of het wenselijk is. 

In totaal zijn 210 kinderen ondervraaqd. 40% (84 kinderen) is voor een kinderburgemeester. 20% (42 
kinderen) wil zelf kinderburgemeester zijn. De ondervraagden geven aan dat, als er een 
kinderburgemeester komt, deze zowel een inhoudelijke als ceremoniële rol moet krijgen. Dus 
aanwezigheid bij openingen, maar ook inhoudelijk meedenken over dingen die kinderen aangaan. 
Als reden om geen kinderburgemeester te zijn werd genoemd: onduidelijk wat het inhoudt, dat je veel 
moet regelen en bij bepaalde gebeurtenissen aanwezig moet zijn. 
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2) Jongerenwerkers en combinatiefunctionarissen van Facet 

Combinatiefunctionarissen en jongerenwerkers van Facet hebben bij de overige scholen in Ridderkerk 
uitvraag gedaan onder kinderen van 10-11 jaar. Van 60 kinderen hebben zij reactie terug. Hiervan staan 
34 kinderen (57%) positief tegenover een kinderburgemeester en willen 25 kinderen (42%) zelf 
kinderburgemeester zijn. De kinderen hebben ook al een aantal ideeën aangedragen over wat een 
kinderburgemeester zou kunnen doen, zoals: 
- Helpen bij het bedenken en organiseren van activiteiten voor kinderen. 
- Prijzen overhandigen. 
- Zorgen voor meer natuur, ook op school. 
- Meedenken over verkeersveiligheid. 

OVERLEG COMMISSIE 
Graag gaan wij met u in overleg in een commissievergadering over de resultaten van het onderzoek en 
de wijze waarop eventueel tot aanstelling van een kinderburgemeester kan worden overgegaan. 
Wij gaan er vanuit dat hiermee uw motie als afgedaan kan worden beschouwd. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Rid 

mw. A. Attema 


