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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Zoals u weet wordt de kinderburgemeester benoemd voor een schooljaar. Aan het eind van dit 
schooljaar komt er een eind aan de rol van onze huidige kinderburgemeester Zoë Luna Brasser. Om 
tijdig een goede opvolger/-ster te vinden is er in het voorjaar gestart met de zoektocht naar een 
nieuwe kinderburgemeester. In deze raadsinformatiebrief wordt het proces geschetst wat geleid heeft 
tot de benoeming van de nieuwe kinderburgemeester.   
 
KERNBOODSCHAP 
In de maand maart zijn op verschillende manieren de basisschoolleerlingen opgeroepen zich 
kandidaat te stellen voor de functie van kinderburgemeester 2020-2021 Albrandswaard. In totaal 
hebben er zes enthousiaste meisjes gereageerd. Alle kandidaten hebben zich zelf gepresenteerd met 
een filmpje en hebben zich op woensdag 27 mei kunnen voorstellen aan een selectiecommissie 
bestaande uit de huidige kinderburgemeester Zoë Luna Brasser, Burgemeester Jolanda de Witte en 
Burgerraadslid Rob Littel. De commissie stond voor een zeer moeilijke keuze omdat alle kandidaten 
gedreven en heel gemotiveerd waren. Uiteindelijk is  een kandidaat geselecteerd die met haar ambitie 
en vaardigheden het beste paste bij de functie van de kinderburgemeester. Haar naam is Reese Kuyt. 
Reese zit in groep 7a van de Julianaschool en wil zich inzetten voor gelijkheid onder kinderen, 
veiligheid en gezond eten op school. 
 
TOELICHTING 
De werving voor de nieuwe kinderburgemeester is in maart 2020 gestart. Door de Covid- 19 
maatregelen is het proces wat anders gelopen dan vooraf as beoogd. Alle leerlingen van de groepen 
7 van de basisscholen in Albrandswaard hebben via school een online oproep ontvangen waarin zij 
uitgenodigd werden om te solliciteren voor de functie van de kinderburgemeester. Ook via social 
media en via de Schakel is hierover gecommuniceerd.   
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CONSEQUENTIES 
De afgelopen twee jaar is veel ervaring opgedaan rond de begeleiding van een kinderburgemeester. 
Deze begeleiding vraagt om capaciteit en budget van de gemeente. Binnen het budget van de 
burgemeester is hier ruimte voor gevonden. Voor de begeleiding zijn afspraken gemaakt met de 
wijkregisseurs binnen het regieteam Albrandswaard.  De privacy van de kinderburgmeester vraagt 
extra aandacht. Hierover worden specifieke afspraken gemaakt met Reese en haar ouders. 
 
VERVOLG 
Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor de zomervakantie, 29 juni 2020, wordt de nieuwe 
kinderburgemeester geïnstalleerd. Dit betekend dat er eerst een moment is om afscheid te nemen van 
de huidige kinderburgemeester, Zoë Luna Brasser. Ze wordt tijdens de vergadering bedankt voor haar 
inzet als tweede kinderburgemeester van Albrandswaard. Na haar aftreden wordt Reese Kuyt 
geïnstalleerd.  
 
 
BIJLAGE: 
Foto Moodboard Reese 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 
 
 




	Raadsinformatiebrief 2020 176779  derde kinderburgemeester
	kernboodschap
	Toelichting
	Consequenties De afgelopen twee jaar is veel ervaring opgedaan rond de begeleiding van een kinderburgemeester. Deze begeleiding vraagt om capaciteit en budget van de gemeente. Binnen het budget van de burgemeester is hier ruimte voor gevonden. Voor de...
	Vervolg

	Bijlage_bij_176779

