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Geachte raadsleden,
INLEIDING

De burgemeester speelde al lang met de gedachte dat hij het leuk en zinvol zou vinden om binnen de
gemeente Albrandswaard een kinderburgemeester te hebben. Het wachten was op een mooi
initiatief dat aansloot bij deze gedachte. Dit voorjaar kreeg de burgemeester een vraag van Judith
van der Waarde over een kinderburgemeester. Op dinsdag 17 april is er een overleg geweest tussen
burgemeester Hans Wagner en Judith van der Waarde over de kinderburgemeester. Judith is elf jaar
oud en zit in groep 7 van CBS Het Lichtpunt. Zij heeft aan de burgemeester gevraagd of er een
kinderburgemeester kan komen in de gemeente Albrandswaard. De aanleiding is een tv-programma
geweest waar kinderburgemeesters (bestaande uit leerlingen van groep 8) uit Nederland uitleg
gaven over hun ideeën en werkzaamheden. Na het zien van dit programma is Judith aan de slag
gegaan met de inspiratie die ze heeft opgedaan. Dit heeft geresulteerd tot een lijst met haar ideeën
die ze op 17 april heeft gepresenteerd aan de burgemeester.
‘Als kinderburgemeester ben je er bijvoorbeeld bij als er belangrijke evenementen geopend moeten
worden, denk bijvoorbeeld aan de intocht van Sinterklaas. Ook is het belangrijk dat de
kinderburgemeester andere kinderen bij elkaar brengt om te vragen wat zij in de gemeente willen
terugzien.’, aldus Judith.
De burgemeester was zeer onder de indruk van het gesprek met Judith. Hij heeft in het gesprek
toegezegd de mogelijkheden te onderzoeken om de eerste kinderburgemeester te benoemen voor
de periode van juli 2018 tot en met juni 2019.
KERNBOODSCHAP

De kinderburgemeester zet zich als verbinder in om kinderen en de gemeente dichter bij elkaar te
brengen. Door middel van de kinderburgemeester kan de gemeente Albrandswaard kinderen een
duidelijkere stem geven, ze stimuleren om na te denken over wat zij belangrijk vinden, wat ze willen
verbeteren en hoe ze dit zouden kunnen doen. Hiermee beogen wij (zoals geformuleerd in het
coalitieakkoord) coproductie en co-creatie te bevorderen. Ofwel, samen met inwoners
beleidsdoelstellingen realiseren en samenlevingsvraagstukken voorbereiden.
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TOELICHTING
Judith heeft een proactieve houding, is goed voorbereid, heeft goede ideeën en valt in de goede
leeftijdsgroep. Zij zit nu in groep 7 en kan in groep 8 volgend schooljaar (net zoals de andere
kinderburgemeesters in andere gemeenten) haar rol uitoefenen.
De lokale politiek wordt rechtstreeks door de jeugd gevoed met ideeën. Ook de wethouder jeugd kan
bij het bepalen van beleid en acties ter uitvoering van het beleid gebruik maken van deze speciale
ambassadeur.
De ervaring van andere gemeente met een kinderburgemeester is zeer positief. Door middel van de
kinderburgemeester kan de gemeente Albrandswaard kinderen een duidelijkere stem geven.
Kinderen kunnen actief meedenken over wat zij anders en beter willen in hun eigen gemeente, wijk,
buurt of straat. Door middel van de kinderburgemeester maken kinderen op een leerzame manier
kennis met de gemeente.
CONSEQUENTIES

De opzet en begeleiding van een kinderburgemeester vraagt om capaciteit en budget van de
gemeente. Dit passende budget is gevonden binnen het budget van de burgemeester. Voor de
begeleiding zijn afspraken gemaakt binnen het regieteam Albrandswaard met de wijkregisseurs. De
privacy van de kinderburgmeester vraagt extra aandacht. Hierover worden afspraken gemaakt met
de kinderburgemeester en zijn en of haar ouders / verzorgers.
VERVOLG

Omdat we het belangrijk vinden dit traject snel uitvoerbaar te maken, is besloten om het eerste jaar
van de kinderburgemeester zonder selectiecriteria te benoemen. Dit kan door de eerste
kinderburgemeester als waarnemend kinderburgemeester te benoemen. Hiermee willen we de
initiator de ruimte geven om het idee tot uitvoering te brengen en andere kinderen te inspireren om
zich kandidaat te stellen als kinderburgemeester vanaf 2019.
Vanaf september/oktober 2018 wordt samen met Judith een plan van aanpak opgesteld voor de
komende jaren. In dit plan wordt onder ander opgenomen hoe en wanneer de werving voor de
volgende kinderburgemeester in de periode van juli 2019- juni 2020 wordt opgestart. Deze periode
gebruiken we ook om te zoeken naar de rol van raadsleden, de kindergemeenteraad en andere
partners.
In het eerste kwartaal van het jaar wordt een evaluatie ingepland, voorafgaand aan de werving voor
een nieuwe kandidaat. Hierbij gaat het om efficiëntie, betrokkenheid, enthousiasme en het
leereffect op deelnemers. De burgemeester, kinderen en de ouders van de kinderen worden hier
nauw bij betrokken.
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