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Geadviseerd besluit
1. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 in de gemeente Renkum de functie van 

kinderburgemeester introduceren conform de beschreven aanpak en uitvoering.
2. Twee raads- en/of commissieleden benoemen die zitting hebben in de selectiecommissie.
3. In te stemmen met de evaluatie van de kinderburgemeester na afloop van één schooljaar.

Toelichting op de beslispunten 
Al enkele jaren denkt de gemeente Renkum na over het intensiever betrekken van kinderen en 
jongeren bij de maatschappelijke ontwikkelingen in de gemeente. De Jongerenraad is hier een 
goed voorbeeld van. Ook in het voortgezet onderwijs wordt hier aandacht aan besteed, 
bijvoorbeeld de jeugdgemeenteraad van het Dorenweerdcollege die jaarlijks in het 
gemeentehuis wordt gehouden.
Voor kinderen tot en met 12 jaar is er nog geen vorm gevonden om hen bij de lokale politiek te 
betrekken. Het is belangrijk dat ook die kinderen bij de lokale politiek betrokken worden en 
kennis maken met de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd en wat de invloed is van de 
inwoner op het bestuur?

Om bij te dragen aan meer betrokkenheid van kinderen bij de lokale politiek wordt voorgesteld 
een kinderburgemeester te benoemen. Elk jaar krijgt een kind uit groep 7 of 8 de kans om 
benoemd te worden tot kinderburgemeester en een jaar lang de gemeente te representeren. 
Met dit voorstel willen we eraan bijdragen dat basisschoolleerlingen al vroeg leren betrokken 
te zijn bij wat er speelt in de eigen leefomgeving en hoe je daar via de lokale politiek invloed 
op uit kan oefenen. 

Het aanstellen van een kinderburgemeester staat niet op zichzelf, maar gaat vergezeld van 
een educatieproject waaraan de burgemeester, het college, de griffier en raadsleden een 
bijdrage gaan leveren. Met de voorgestelde aanpak wordt het project laagdrempelig gehouden 
voor scholen. Scholen kunnen zelf kiezen hoeveel aandacht ze geven aan de 
kinderburgemeester en/of de lesbrief. Dat kan ook alleen bestaan uit een bezoek aan het 
gemeentehuis of het bijwonen van een raadsvergadering.

Bij gebleken succes kan het resultaat van dit voorstel zijn dat er jaarlijks een 
kinderburgemeester wordt geïnstalleerd in onze gemeente. Het verzorgen van gastlessen 
en/of opstellen van een lesbrief kan hier eveneens een bijdrage aan leveren. 

Wat houdt de functie van kinderburgemeester in?
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- Ambassadeur: de kinderburgemeester heeft vooral een representatieve en ceremoniële 
functie naast het college van Burgemeester & Wethouders van Renkum. Dit betekent dat 
het kinderburgemeester aanwezig is bij activiteiten (voor kinderen) in de gemeente 
Renkum. Denk bijvoorbeeld de sleuteloverdracht Carnaval (omstreeks februari), 
herdenkingen 4 en 5 mei, Airborne herdenkingen (september) en de intocht van 
Sinterklaas (eind november/begin december). Verder kan de kinderburgemeester een 
(werk)bezoek aan een school of jeugdinstantie brengen en/of assisteren bij de opening van 
een kinderactiviteit en bijvoorbeeld “kinderlintjes” uitreiken.

- Ideeën doorgeven: kinderen kunnen bij de kinderburgemeester terecht als ze 
ideeën/suggesties/wensen hebben over de gemeente Renkum. 

- De kinderburgemeester informeert de gemeenteraad over deze ideeën/suggesties/wensen 
en vertelt over die van de andere kinderen.

Beoogd effect
De lokale politiek is ook iets dat voor kinderen en jongeren soms dichtbij huis speelt en invloed 
heeft op hun leefwereld. En tegelijkertijd is het betrekken van jongeren bij de politiek niet zo 
vanzelfsprekend en is voor kinderen en jongeren de politiek vaak nog een ver van mijn bed 
show. 
Een kinderburgemeester is een laagdrempelige manier om jonge kinderen kennis te laten 
maken met de lokale politiek

Argumenten 
- Het is goed om ook onze jongere inwoners te betrekken bij wat de gemeente Renkum doet 

en in zicht te geven in de lokale politiek; 
- Een representatieve en ceremoniële functie als die van kinderburgemeester is een 

laagdrempelige manier voor kinderen om kennis te maken met de lokale politiek. 
- Ervaringen van andere gemeenten zijn positief en wijzen uit dat met een dergelijke aanpak 

de betrokkenheid tussen kinderen en de lokale politiek groter wordt. 
- Het aanstellen van een kinderburgemeester staat niet op zichzelf maar gaat vergezeld van 

een educatieproject;
- Met de voorgestelde aanpak wordt het project laagdrempelig gehouden voor scholen. 

Scholen kunnen zelf kiezen hoeveel aandacht ze geven aan de kinderburgemeester en/of 
de lesbrief. Dat kan ook alleen bestaan uit een bezoek aan het Raadhuis of het bijwonen 
van een raadsvergadering;

Kanttekeningen
- Goede begeleiding van de kinderburgemeester is essentieel. Hierin is ook een rol 

weggelegd voor ouders en/of de school en/of vanuit de gemeente; 
- Overbelasting van de kinderburgemeester dient in alle gevallen voorkomen te worden. 

Uitgangspunt is dat de activiteiten na schooltijd altijd in overleg met ouder(s) en/of 
verzorger(s) worden georganiseerd; 

- De gemeente Renkum heeft een Jongerenraad. Naast het adviseren van college en 
gemeenteraad en het ondersteunen van Renkumse jongeren bij het realiseren van plannen, 
zijn zij bij bepaalde evenementen aanwezig/betrokken. De jongerenraad van Renkum en de 
kinderburgemeester moeten een aanvulling zijn op elkaar.

- Scholen zijn een belangrijke partner om de kinderburgemeester bekendheid te geven, maar 
ook om de lesbrief actief toe te passen. Er is een kans dat (een aantal) scholen hier niet op 
zit te wachten. Scholen zijn vrij om hier een eigen keuze in te maken.

Aanpak/Uitvoering 
- Na positieve besluitvorming door uw raad kan gestart worden met het vormgeven van het 

educatieproject (o.a. opstellen van de lesbrief) waarna de lesbrief met de scholen wordt 
gedeeld en/of gastlessen worden ingepland. 
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- In januari 2019 wordt een oproep gedaan via onder andere de gemeentelijke website, 
basisscholen en sportverenigingen om te reageren op een vacature voor de 
kinderburgemeester. 

- Kinderen kunnen zich opgeven via hun school of de gemeentelijke website. Zij moeten 
vooraf wel toestemming hebben van hun ouder(s) en/of verzorger(s). 

- In maart sluit de inschrijftermijn. 

- Een commissie, bestaande uit de burgemeester, één wethouder (Jeugd en/of Onderwijs) en 
twee raads- en/of commissieleden ondersteund door de griffie, maakt vervolgens een 
selectie uit de aanmeldingen. 

Selectiecriteria
De kinderburgemeester behoort enigszins geïnteresseerd te zijn in het functioneren van de 
lokale politiek. Daarnaast zijn de volgende eisen van toepassing:
 inwoner van de gemeente Renkum;
 leerling uit groep 7/8 van een Renkumse basisschool;
 heeft de tijd om een aantal keer per jaar aanwezig te zijn en tussentijds te reageren op 

reacties van andere kinderen;
 kan er goed mee omgaan wanneer hij/zij in de belangstelling staat;
 vindt het leuk om voor de belangen van kinderen op te komen;
 is een goede/vlotte spreker;
 heeft toestemming van zijn/haar ouder(s) en/of verzorger(s) om mee te doen;
 mag geen zoon of dochter zijn van een raadslid.

Stappenplan selectie
Mogelijke kandidaten worden uitgenodigd om zich aan de commissie te presenteren. 
De commissie let bij de beoordeling op:

a. de wijze van presentatie en algemene indruk;
b. het taalgebruik;
c. de originaliteit en inhoud.

De commissie gaat in gesprek met de aangemelde kandidaten. Na beraad deelt de commissie 
de uitkomst aan de kandidaten mee.
Vervolgens draagt de commissie de beoogd kandidaat voor benoeming voor aan de 
gemeenteraad van mei 2019.

Ondersteuning kinderburgemeester
Het bestuurssecretariaat treedt op als de contactpersonen tussen de gemeente en de 
kinderburgemeester. Immers het bestuurssecretariaat staat het dichtst naast het college van 
B&W.

Het bestuurssecretariaat treedt op als uitvoerend orgaan, organiseert en ziet toe op de 
ondersteuning van de kinderburgemeester.

Communicatie
Om het project te laten slagen, is het van belang dat kinderen weten dat ze zich kunnen 
aanmelden. Een belangrijk deel van dit voorstel staat of valt met een goede communicatie. 
Met het inzetten van (sociale) media verwachten wij het project extra onder de aandacht te 
brengen.

Financiële consequenties
De geschatte kosten staan in onderstaande tabel weergegeven. Hiervoor moet dekking 
worden gevonden binnen de begroting vanaf 2019. 

- Kostenpost - Geschat bedrag (in €)
- Werving en installatie van de - 1.000
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kinderburgemeester (o.a. ambtsketen)
- Drukwerk pr-activiteiten en communicatie - 1.000
- Lesbrief voor de scholen - 2.000 (eenmalig)
- Inzet college/raad gastlessen - PM
- Begeleiding van de kinderburgemeester - PM
- Totaal - 4.000

Alternatieven

Geen kinderburgemeester aanstellen.


