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Geachte raadsleden,
INLEIDING

In deze raadsinformatiebrief wordt er een toelichting gegeven op het vertrek van de huidige
kinderburgemeester en de komst van de tweede kinderburgemeester.
Aan het eind van elk schooljaar komt er een eind aan de rol van de huidige kinderburgemeester. Om
een waardige opvolger/-ster te vinden is in het voorjaar gezocht naar een nieuwe
kinderburgemeester.
KERNBOODSCHAP

Naar aanleiding van de verschillende oproepen heeft één kandidaat zich beschikbaar gesteld, Zoë
Luna Brasser. Zoë Luna is elf jaar oud en zit in groep 7 van OBS Valckesteyn. Op dinsdag 4 juni 2019
is er een kennismakingsgesprek geweest tussen burgemeester Hans Wagner en Zoë Luna Brasser
over de kinderburgemeester. Dit gesprek gaf burgemeester Hans Wagner voldoende vertrouwen en
positieve energie om haar voor te de dragen als nieuwe kinderburgemeester van Albrandswaard
voor het schooljaar 2019-2020.
TOELICHTING

De werving voor de nieuwe kinderburgemeester is in maart 2019 gestart. Alle leerlingen van de
groepen 7 van de basisscholen in Albrandswaard hebben een flyer 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.
De kinderburgemeester zien wij als de verbinder om kinderen en de gemeente dichter bij elkaar te
brengen. Door middel van de kinderburgemeester kan de gemeente Albrandswaard kinderen een
duidelijkere stem geven. De uitwerking van deze doelstelling wil Zoë Luna na de zomervakantie direct
oppakken. Ze wilt zich vooral richten op de natuur in Albrandswaard en het (buiten) spelen van
kinderen.
CONSEQUENTIES

Zoë Luna is de tweede kinderburgemeester van Albrandswaard en zal ook niet de laatste zijn.
Het afgelopen 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
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wijkregisseurs binnen het regieteam Albrandswaard. De privacy van de kinderburgmeester vraagt
extra aandacht. Hierover worden afspraken gemaakt met de kinderburgemeester en haar ouders .
VERVOLG

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor de zomervakantie, 15 juli 2019, wordt de nieuwe
kinderburgemeester geïnstalleerd. Dit betekent dat er eerst een moment is om afscheid te nemen
van de huidige kinderburgemeester, Judith van der Waarde. Ze wordt tijdens de vergadering bedankt
voor haar inzet als eerste kinderburgemeester van Albrandswaard. Na haar aftreden wordt Zoë Luna
Brasser geïnstalleerd.

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Hans-Christoph Wagner

