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Motie
Het kiezen en aanstellen van een kinderburgemeester voor de gemeente Waterland
De gemeenteraad van Waterland bijeen op 19 september 2019,
Constaterende dat:
- in Nederland meer dan 30 gemeenten met een kinderburgemeester, -college of -raad
hebben;
- de ervaringen van deze gemeenten positief zijn en uitwijzen dat een kinderburgemeester , college of -raad de betrokkenheid tussen kinderen en de lokale politiek vergroot;
De indieners van mening zijn dat een kinderburgemeester ook voor de gemeente Waterland een
meerwaarde is, verzoekt het college:
1) met ingang van het schooljaar 2020-2021 in de gemeente Waterland een
kinderburgemeester te laten kiezen en aan te stellen.
2) na afloop van één schooljaar de functie kinderburgemeester te evalueren op de volgende
criteria:
a. de mate waarin de kinderburgemeester de door hem/haar vervulde rol weet te
waarderen;
b. het aantal initiatieven/ideeën die zijn ingebracht via de kinderburgemeester;
c. het aantal aanmeldingen voor de kandidaatstelling voor kinderburgemeester;
d. de mate van betrokkenheid van basisscholen bij dit initiatief;
e. te beoordelen of de functie kinderburgemeester moet worden gecontinueerd of zelfs
uitgebreid naar kindercollege of kinderraad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:
In Nederland zijn er meer dan 30 gemeenten met een kinderburgemeester, kindercollege of
kinderraad. Het uitgangspunt hiervoor is dat de mening van kinderen meer gehoord moet worden.
Wie anders dan kinderen weten wat leeftijdgenoten bezighoudt, waar zij behoefte aan hebben en
hoe zij naar de toekomst kijken. De ervaringen van gemeenten zijn positief en wijzen uit dat met het
aanstellen van een kinderburgemeester , - college of -raad de betrokkenheid tussen kinderen en de
lokale politiek groter wordt.
Wat doet de kinderburgemeester?
De kinderburgemeester heeft vooral een ambassadeursfunctie. Hij/zij vertegenwoordigt kinderen
van de gemeente Waterland en geeft ideeën en suggesties door aan de gemeenteraad en/of het
college. Zoals de stichting KinderrechtenNU het omschrijft ‘kinderparticipatie betekent: meedenken,
meepraten, meebeslissen, meehelpen en meedoen’.
Verder vervult de kinderburgemeester een ceremoniële functie door bijvoorbeeld Sinterklaas
welkom te heten of een toespraak te houden bij de Nationale Dodenherdenking.
Wie is de kinderburgemeester?
Als uitgangspunt geldt dat kinderen die gekozen willen worden als kinderburgemeester,
geïnteresseerd zijn in de lokale politiek en gemotiveerd zijn om op te komen voor de belangen van
kinderen. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld de volgende criteria gelden:
- De kinderburgemeester zit in groep 7 of 8 van een basisschool of de 1e of 2e van de
middelbare school in de gemeente;
- De kinderburgemeester woont in de gemeente.
- De kinderburgemeester heeft toestemming van zijn/haar ouder(s) en/of verzorger(s).
De meerwaarde van een kinderburgemeester
- Door middel van (de verkiezing van) een kinderburgemeester kunnen kinderen meer leren
over democratie, participatie, politiek, de gemeente en hun eigen rechten.
- De betrokkenheid en participatie van kinderen en indirect volwassenen bij de gemeente en
de samenleving vergroot.
- De gemeenteraad en het college kunnen door het luisteren naar kinderen en de plannen en
activiteiten van de kinderburgemeester meer leren over wat zij belangrijk vinden.
- Door een kinderburgemeester wordt de gemeente toegankelijk en tegelijkertijd interessant
voor kinderen.

