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Geachte raadsleden, 
 
In deze raadsinformatiebrief krijgt u een toelichting op de tussenevaluatie van de 
kinderburgemeester. Daarnaast doen wij een oproep aan raadsleden, aan u, om deel te nemen aan 
de jury voor het aanstellen van een opvolger van onze eerste kinderburgemeester  
 
Kinderburgemeester Judith van der Waarde is de afgelopen maanden aanwezig geweest bij 
verschillende acties en evenementen. Voorbeelden hiervan zijn de Week tegen Eenzaamheid, 
kennismaking met de buurtsportcoach, dag van de kinderburgemeester en deelname aan de 
promotiefilm van de nieuwe burgemeester. 
 
KERNBOODSCHAP 
De kinderburgemeester zet zich als verbinder in om kinderen en de gemeente dichter bij elkaar te 
brengen; de kinderburgemeester kan kinderen een duidelijkere stem geven. De focus ligt hierbij op 
het bevorderen van coproductie en co-creatie onder de kinderen.  
 
De rol van de kinderburgemeester is positief ervaren. Zowel de gemeente als de kinderburgemeester 
zijn tevreden over de samenwerking. Daarom worden nu voorbereidingen getroffen voor het 
installeren van een nieuwe kinderburgemeester in juli. 
 
TOELICHTING 
Tot op heden is Judith zeer tevreden over haar rol als kinderburgemeester. Ze vindt het leuk om 
nieuwe mensen te ontmoeten, vragen te stellen en in gesprek te gaan over wat de mogelijkheden en 
kansen zijn voor kinderen in Albrandswaard. Daarmee geeft ze niet alleen een waardevolle invulling 
aan haar rol als verbinder, maar heeft ze ook veel ideeën opgehaald bij haar leeftijdsgenoten.  
 
De uitwerking van een aantal ideeën pakt de kinderburgemeester op in de eerste helft van 2019 in 
samenwerking (coproductie/co-creatie) met leeftijdsgenoten, gemeente, buursportcoach en 
jongerenwerk. Judith gaat onder andere aan de slag met de voorbereidingen voor een talentenjacht. 
Ook het idee dat alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen om te sporten gaat ze oppakken.  
Beide initiatieven sluiten goed aan bij het beleid die we als gemeente voeren op het gebied van sport 
en cultuur (zoals regeling meedoen).  
 



CONSEQUENTIES 
Judith is de eerste kinderburgemeester van Albrandswaard, maar zeker niet de laatste. Het is de 
bedoeling om ieder schooljaar een nieuwe kinderburgemeester aan te stellen. Dat betekent dat we 
aan het eind van het schooljaar afscheid nemen van Judith. Om een waardige opvolger/ster te vinden 
start in het voorjaar de zoektocht naar een nieuwe kinderburgemeester. De animo daarvoor is er: de 
afgelopen maanden hebben verschillende basisschoolleerlingen al aangegeven ook 
kinderburgmeester te willen worden. 
 
VERVOLG 
De werving voor de nieuwe kinderburgemeester start in maart. Alle leerlingen van de groepen 7 van 
de basisscholen in Albrandswaard krijgen een brief en flyer waarin zij uitgenodigd worden om te 
solliciteren voor de functie van kinderburgemeester. Ook via social media zal hierover 
gecommuniceerd worden. 
Kinderen kunnen vervolgens via een filmpje aangeven waarom zij kinderburgemeester willen 
worden. Een jury selecteert maximaal vijf kandidaten die in april/mei op gesprek mogen komen om 
te vertellen waarom zij denken een goede kinderburgemeester te zijn. De burgemeester fungeert in 
dit traject als voorzitter en heeft een doorslaggevende rol bij het nemen van een beslissing. Tijdens 
de laatste gemeenteraadsvergadering voor de zomervakantie wordt de nieuwe kinderburgemeester 
geïnstalleerd. 
 
OPROEP 
We doen graag een beroep op twee van onze raadsleden om deel uit te maken van de jury. Dit vergt 
ongeveer twee halve dagen in de maand april en/of mei. We vragen de geïnteresseerden voor 
maandag 18 februari 2019 een mail te sturen naar wijkgerichtwerken@albrandswaard.nl.  
 
De jury die een besluit neemt over de nieuwe kinderburgemeester bestaat naast de burgemeester uit 
vijf personen:  
1. Huidige kinderburgemeester ( Judith) 
2. Jongerenwerk  
3. (Wijk)regisseur 
4. Raadslid 1 
5. Raadslid 2 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 


