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ONDERWERP 

Project kindergemeenteraad in schooljaar 2016/2017 

GEADVISEERDE BESLISSING 

1. Het project Kindergemeenteraad in het schooljaar 2016/2017 te organiseren samen met 
ProDemos; 

2. Ervoor te kiezen de kindergemeenteraad voor te bereiden door het spel Democracity op het 
gemeentehuis aan te bieden aan de groepen 8, waaruit de kinderen komen die de 
deelnemende scholen vertegenwoordigen; 

3. Een budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het spel en de kindergemeenteraad 
van € 4475 excl. btw en dit te dekken uit het budget voor de Lokale Educatieve Agenda (LEA); 

4. Een budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het voorstel dat de 
kindergemeenteraad aanneemt, ter hoogte van € 2500 en dit te dekken uit het budget voor 
wijkregie; 

INLEIDING 

Een jonge inwoner uit Rhoon, Coen, benaderde de raad met het idee van een jongerenraad. Het 
presidium heeft voorbeelden gezocht bij andere gemeenten in Nederland. Het project 
Kindergemeenteraad dat door ProDemos met gemeenteraden wordt georganiseerd had de voorkeur 
van de fractievoorzitters. Op deze manier kan er kennisgemaakt worden met deze manier van 
samenwerken met jeugdige inwoners uit groep 7/8 en de basisschool waarop zij zitten. Bevalt het 
goed, dan kan er volgend jaar gekeken worden naar een vervolg. 

Uit het overleg met de basisscholen in gemeente Albrandswaard bleek enthousiasme. 4 scholen doen 
mee: De Parel uit Poortugaal, de Grote Reis uit Portland, de Don Bosco uit Rhoon en Valckesteyn uit 
Poortugaal. 

Er is een voorkeur voor de periode mei/juni 2017 om het project daadwerkelijk te organiseren. 
Kinderen doen mee aan een spel Democracity, waarbij zij een dagdeel op het gemeentehuis leren 
hoe een gemeente werkt. Vervolgens bedenken zij in hun groep een voorstel dat door de 
vertegenwoordigers van hun school in het slotevenement, de kindergemeenteraad, wordt verdedigd. 
Per school doen er 8 kinderen mee in de daadwerkelijke kindergemeenteraad. Zij beslissen welk 
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voorstel uitgevoerd zal worden. Enthousiast publiek wordt gevormd door andere schoolkinderen en 
klasgenoten, docenten, ouders en raadsleden. 

Zie voor een voorbeeldplanning de bijlage. 

BEOOGD EFFECT 

De gemeente ondersteunt de basisscholen met dit project bij het bevorderen van actief burgerschap 
en maatschappelijk gevoel bij leerlingen. Daar heeft natuurlijk ook de gemeente zelf profijt van! 

ARGUMENTEN 

1.1 We willen graag verbinding maken met de kinderen in onze gemeente, onze toekomst. 

Dit project sluit aan bij de beweging die Albrandswaard wil maken naar buiten toe. Meer contact met 
inwoners. Kinderen in groep 7/8 gaan binnenkort naar de middelbare school en leggen met dit 
project een mooie basis voor hun vorming en opvatting over de maatschappij en wat zij daar zelf in 
kunnen betekenen. 

1.2 ProDemos hakt vaker met dit bijltje. 

Om zelf een jongerenraad of kindergemeenteraad in te stellen kost heel veel tijd en energie. Het 
blijft in heel veel gemeenten ook niet lang bestaan. Via een (in principe) los project om kinderen 
kennis te laten maken met het werk van de gemeente, bereik je het doel om actief burgerschap 
onder de aandacht te brengen en het kennismaken met elkaar. 
Een project als dit vergt veel afstemming met scholen en trekt intern best een wissel op raadsleden, 
griffie en eventueel betrokken anderen (ambtenaar jeugd, burgemeester etc). Het is goed dat de 
organisatie ProDemos dit vaker georganiseerd heeft, zodat we hen zaken kunnen laten regelen en 
ook voor advies bij hen terecht kunnen over de eigen planning en organisatie. 

2.1 Een spel is leuker dan alleen maar voorbereidende lessen! 

Een paar jaar geleden werd een kindergemeenteraad via ProDemos voorbereid in 6 lessen op school 
met gericht lesmateriaal. Leuk en aansprekend lesmateriaal, maar wel gewoon in reguliere lessen. 
Inmiddels is er een spel ontwikkeld dat in een dagdeel op het gemeentehuis 4 lessen samenvoegt. Zo 
blijven er nog maar 2 lessen op school over, waarin concreet een voorstel wordt voorbereid. 

3.1 Spel en kindergemeenteraad passen qua doelstelling binnen het educatieve programma. 

Een deel van het budget voor de Lokale en Educatieve Agenda (LEA) wordt beschikbaar gesteld voor 
de uitvoering van dit project met de oudere basisschoolleerlingen. Het stimuleren van actief 
burgerschap bij kinderen is één van de doelstellingen. Laten zien wat de gemeente allemaal doet en 
hoe inwoners en gemeente/politiek elkaar kunnen helpen is ook één van de doelstellingen en 
effecten van dit project. 
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4.1 De uitvoering van het 'kindervoorstel' past hoe dan ook mooi bij Wijkregie! 

Of er nu door de kindergemeenteraad een voorstel over educatie, veiligheid of buitenruimte wordt 
aangenomen, de uitvoering ervan past binnen de doelstellingen van Wijkregie. 

KANTTEKENINGEN 

1.1 Er zijn kosten verbonden aan de samenwerking met externe partij ProDemos 

ProDemos levert zijn diensten voor de kindergemeenteraad en het spel Democracity tegen een 
bepaald bedrag, te weten € 3600 exclusief BTW voor de kindergemeenteraad en € 875 voor het spel 
Democracity (€ 200 vervoerskosten, € 450 per 2 dagdelen begeleiding, 4 dagdelen zijn gratis). 
Hiervoor krijgen we de ervaring en de intensieve begeleiding van ProDemos, plus alle benodigde 
materialen. Zelf zouden we het niet op deze manier kunnen organiseren. 

Ook de uitvoering van het voorstel voor de kindergemeenteraad kost natuurlijk geld, maar het is 
voor de kinderen wel dé manier om te laten zien dat alles wat een gemeente doet geld kost, en dat 
hier een maximum aan zit (vandaar het maximum van € 2500). Het is wel de bedoeling dat wat de 
kinderen beslissen ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt (daarom worden voorstellen ook eerst wel 
voorgelegd aan de gemeente voor een check), want dat maakt het hele project voor kinderen en 
gemeente mede zo leuk: het besluit van de kinderen gaat men ook echt terugzien in de gemeente. 

OVERLEG GEVOERD MET 

Directeuren van alle basisscholen in Albrandswaard en met ProDemos (www.prodemos.nl). 

FINANCIËN 

Kindergemeenteraad: € 3600 exclusief BTW voor ProDemos; 
Kosten spel: € 875 (€ 200 vervoerskosten, € 450 per 2 dagdelen aan begeleiding, 4 dagdelen gratis; 4 
basisscholen met per school 8 kinderen uit in totaal 7 verschillende groepen 7 en/of 8 doen mee); 

•=> dekking uit LEA/uitbesteed werk 
Uitvoering voorstel van de kindergemeenteraad: maximaal € 2500; 

•=> dekking uit Wijkregie 

COMMUNICATIE 

Communicatie zal via de scholen verlopen, via de Schakel, via ons raadsinformatiesysteem en 
internet. Dit doen we ruim op tijd voor de kindergemeenteraad. Mochten we te veel publiek 
verwachten dan brengen we het thuis meeluisteren onder de aandacht en/of regelen we een camera 
en scherm in een andere ruimte zodat iedereen kan meebeleven. 

UITVOERING 

De planning wordt vastgesteld in nauw overleg met de scholen die meedoen. De scholen hebben 
een voorkeur aangegeven voor mei/juni 2017 voor het spel Democracity en de kindergemeenteraad. 

BIJLAGEN 

1. Voorbeeldprogramma kindergemeenteraad (1103106) 
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Albrandswaard, 9 juni 2016 
Namens het presidium, 

Renske van der Tempel 
de griffier 


