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Geadviseerd besluit
1. Met ingang van 20 november 2020 jaarlijks kinder- en jongerenlintjes uit te reiken aan 

kinderen en jongeren uit de gemeente Renkum die zich bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de samenleving.

2. De kinderlintjes te bestemmen voor helden van 6  tot en met 12 jaar en de jongerenlintjes 
voor helden van 12 tot en met 18 jaar.

3. Een onafhankelijke commissie in te stellen die beoordeelt wie er in aanmerking komen 
voor een kinder- dan wel jongerenlintje. Deze commissie kan bestaan uit de 
kinderburgemeester, burgemeester, een lid van de jongerenraad, raads- of commissielid / 
betrokken inwoner / lid van een vereniging bijv. de Scouting. In te stemmen met de hierna 
beschreven procedure voor de kinder- en jongerenlintjes. 

Toelichting op de beslispunten 
Op 31 oktober 2018 heeft uw raad ingestemd met het benoemen van een 
kinderburgemeester. Bij zijn aantreden heeft de kinderburgemeester aangegeven dat hij in 
zijn ambtsperiode wil realiseren dat er jaarlijks kinder- en jongerenlintjes worden uitgereikt. 
Jonge helden komen vrijwel nooit in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding terwijl er 
genoeg aanleidingen zijn om hen in het zonnetje te zetten. 

Samen met een in te stellen onafhankelijke commissie gaat de Kinderburgemeester 
beoordelen wie voor deze lintjes in aanmerking komen.

Beoogd effect
Als de gemeente een onderscheiding aan kinderen en jongeren toekent, laat de gemeente 
Renkum zien dat ze het belangrijk vindt en waardeert dat de jeugd betrokken is bij hun 
leefomgeving. 
De uitreiking van deze lintjes stimuleert kinderen en jongeren om zich actief in te zetten voor 
de maatschappij en hun medemens. Zo worden ze zich bewust dat ze wel degelijk een 
bijdrage kunnen leveren en iets voor anderen kunnen betekenen, in welke vorm dan ook.

Argumenten 
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- Op Koningsdag is het een goede traditie om mensen die zich voor de samenleving 
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt met een lintje te eren. Een belangrijk criterium 
om hiervoor in aanmerking te komen is een lange periode van maatschappelijke 
verdienstelijkheid. Dit maakt dat mensen vaak pas op gevorderde leeftijd in aanmerking 
komen voor een onderscheiding; 

- Ervaringen van andere gemeenten met kinder- of jongerenlintjes zijn positief en wijzen uit 
dat met een dergelijke  aanpak de betrokkenheid tussen kinderen en de lokale politiek 
groter wordt. 

- De voorgestelde aanpak houdt dit initiatief laagdrempelig voor jongeren en kinderen. 

Kanttekeningen
- Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het kinder- en jongerenlintje niet aan deflatie 

onderhevig is. Dat kan betekenen dat niet elk jaar een kinder- en/of jongerenlintje wordt 
uitgereikt.

- Net als bij de zoektocht naar de kinderburgemeester, zijn scholen een belangrijke partner 
om de kinder- en jongerenlintjes bekendheid te geven. Scholen zijn vrij om hier een eigen 
keuze in te maken.

Aanpak/Uitvoering 
- Na positieve besluitvorming door uw raad kan gestart worden met de verdere uitwerking 

van het project. 
- In het voorjaar van 2020 wordt een oproep gedaan aan basis- en middelbare scholen, 

buurtcomités, dorpsplatforms, sport- en andere vrijetijdsverenigingen om te reageren op 
de oproep om kinderen en jongeren voor te dragen voor een lintje. Ook buren en vrienden 
kunnen iemand voordragen. 

- De oproep wordt gedaan via onder andere de gemeentelijke website, facebook, 
Instagramaccount Kinderburgemeester en via de gemeentepagina in de Rijn en Veluwe.

- De aanmelding kan het hele jaar door via de gemeente 

- In september van elk jaar sluit de reactietermijn voor dat jaar. 

- Een commissie, bestaande uit de kinderburgemeester, burgemeester, een lid van de 
jongerenraad en een raads- of commissielid, ondersteund door Tess Doornenbal maakt 
vervolgens een selectie uit de reacties op basis van de hierna geformuleerde criteria.

- De uitreiking is op 20 november, de internationale Dag van de rechten van het Kind.

Selectiecriteria
Het kinderlintje wordt toegekend aan een kind dat:
- inwoner van de gemeente Renkum is in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar;
zich bijvoorbeeld verdienstelijk heeft gemaakt door:
- hulp te bieden aan ouderen, broertjes of zussen en/of zieken op een structurele manier;
- het opzetten van een actie voor een goed doel;
- activiteiten te organiseren in de buurt (initiëren van een activiteit of zaak met brede 

relevantie);
- vrijwillig te werken bij een sportvereniging, jongerencentrum of buurthuis, etc.;
- het bespreekbaar maken van onderwerpen (bijvoorbeeld: zinloos geweld of
- pesten);
- een bijzondere maatschappelijke prestatie of daad.

Het jongerenlintje wordt toegekend aan een jongere die:
- inwoner van de gemeente Renkum is in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar;
zich bijvoorbeeld verdienstelijk heeft gemaakt door:
- het initiëren van een activiteit of zaak met brede relevantie voor een Renkums(e) dorp, wijk 

of buurt;
- het bespreekbaar maken van onderwerpen (bijvoorbeeld: gebruik alcohol
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of mishandeling);
- een bijzondere maatschappelijke prestatie of daad;
- vrijwillig te werken bij een maatschappelijke organisatie;
- hulp te bieden aan ouderen, broers of zussen en/of zieken op een structurele manier.

Communicatie

Om het project te laten slagen, is het van belang dat inwoners van gemeente Renkum weten 

dat ze kinderen en jongeren kunnen aanmelden om in aanmerking te komen voor een lintje. 

Om dit te bewerkstelligen starten we vanaf het voorjaar 2020 met een publiciteitscampagne. 

Onderdeel daarvan is langs de basisscholen door burgemeester en Kinderburgemeester, 

contacten via de jongerenraad, aankondiging in nieuwsbrieven van basisscholen, persbericht 

naar de media, poster en flyers uitdelen bij scholen, bibliotheken, verenigingen, 

ouderenbonden, tandartsen, huisartsen, clubs en kerken. En via social media.   

Financiële consequenties
De geschatte kosten staan in onderstaande tabel weergegeven. 

- Kostenpost (structureel) - Geschat bedrag (in €)
- Ontwerp en vervaardiging van lintjes - 1.000
- Drukwerk pr-activiteiten en communicatie - 1.000
- Totaal - 2.000

Alternatieven

Geen kinder- en jongerenlintjes uitreiken.


