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Motie Kinderburgemeester 
Van: CDA en Liberaal Bloemendaal

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Kinderburgemeester in de gemeente Bloemendaal

De raad van de gemeente Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op donderdag 2 juni 2022,

Constaterende dat:
De gemeenten door een stelselwijziging de verantwoordelijkheid hebben gekregen voor alle zorg voor 
jeugdigen en ouders binnen hun grenzen (Jeugdwet, 2015);
Uit een onderzoek naar de staat van jeugdparticipatie in Nederland blijkt dat kinderparticipatie, in 
vergelijking met jongerenparticipatie in Nederlandse gemeenten nog in de kinderschoenen staat 
(bron: De staat van jeugdparticipatie in Nederland, Verwey-Jonker Instituut, 2016);
Het Kinderrechtencollectief in zijn inbreng voor de rapportage aan het VRK-Comité in Genève wijst op 
het gebrek aan kennis over kinderrechten en het feit dat betekenisvolle participatie van kinderen en 
jongeren niet geborgd is in beleid en praktijk (Inbreng op de List of Issues Prior to Reporting, 1 juli 2019) 
Het beter is om met kinderen en jongeren, dan over kinderen en jongeren te praten;
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Overwegende dat:
Kinderparticipatie bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, in het bijzonder aan de ontwikkeling 
van hun zelfvertrouwen, zelfrespect en sociale verantwoordelijkheid, en meer in het algemeen aan 
morele, sociale en emotionele ontwikkeling;
In het wetsvoorstel Burgerschapsonderwijs voor primair en voortgezet onderwijs (2018) is opgenomen 
dat het onderwijs kinderen kennis en respect moet bijbrengen over de basiswaarden van de 
democratische rechtsstaat en kinderen moet laten oefenen in vaardigheden die ze nodig hebben om 
deel te kunnen nemen aan de samenleving;
De basisscholen in de gemeente Bloemendaal hier voor een gedeelte invulling aan geven door deel te 
nemen aan het project "Raadslid in de klas”;
Een groot aantal gemeenten (97) een kinderburgemeester hebben geïnstalleerd;
Een kinderburgemeester bruggen kan slaan tussen kinderen in de gemeente en de politiek;
Kinderen door middel van (de verkiezing van) een kinderburgemeester (nog) meer kunnen leren over 
democratie, participatie, politiek, de gemeente en hun eigen rechten;
De gemeenteraad en het college door de plannen en activiteiten van de kinderburgemeester meer 
kunnen leren over hoe kinderen de gemeente zien en wat zij belangrijk vinden;

Roept het college op:
Over te gaan tot de aanstelling van een kinderburgemeester onder begeleiding van KinderrechtenNU; 
Lid te worden van het Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters en daarmee te kiezen voor 
Mogelijkheid 1. Basispakket ondersteuning kinderburgemeester* (C 1000 per jaar);
Dekking voor de kosten van C 1000,00 te vinden binnen het budget van Communicatie

en gaat over tot de orde van de dag.

LiberaaPeloemen

eona

CDA 

Bob van der Veldt

CDA

Classificatie: Openbaar

2.022 oo3 ?sé



MOGELIJKHEID 1. BASISPAKKET ONDERSTEUNING KINDERBURGEMEESTER

Kosten jaarlijks: C 1000,-

Voor het goed functioneren van de kinderburgemeester biedt het Nederlands Genootschap van 
Kinderburgemeesters (NGKb) de gemeente:

4 Deelname aan de Landelijke Dag van Kinderburgemeesters.
4 Het Logboek voor Kinderburgemeesters WE DOEN HET SAMEN. Een ‘Gouden Gids’ voor de 
kinderburgmeesters, kindergemeenteraadsleden en de begeleider.
* Een account op het online Platform Kinderburgemeesters.
4 Kinderburgemeesters ontmoeten elkaar op het platform onder begeleiding.

MOGELIJKHEID 2. ONDERSTEUNING KINDERBURGEMEESTER PLUS KINDERGEMEENTERAAD 

Kosten jaarlijks: C 3000,-

Voor het goed functioneren van de kinderburgemeester biedt het Nederlands Genootschap van 
Kinderburgemeesters (NGKb) de gemeente:

- Deelname aan de Landelijke Dag van Kinderburgemeesters.
4 Het Logboek voor Kinderburgemeesters WE DOEN HET SAMEN.
4 Jaarlijkse na- en bijscholing van de gemeentelijke begeleider voor de implementatie van 
kinderparticipatie en kinderrechten in de gemeente.
4 De NGKb-toolkit Kinderdemocratie.
4 Een account op het online platform van kinderburgemeesters. De kinderburgemeester en zijn/haar 
begeleider krijgen volledig toegang tot het Platform Kinderburgemeesters en is daarmee bereikbaar 
voor de vragen van de kinderen. De kinderburgemeester kan met collega's overleggen, praat mee en 
stemt mee in het virtuele parlement. Zo kunnen zij kennis en ervaring uitwisselen, samenwerken en 
hulp vragen aan de samenwerkingspartners (vermeld in het Logboek).
4 Begeleiding op het platform.

MOGELIJKHEID 3. AANVULLING OP MOGELIJKHEID 2 

Kosten jaarlijks: C 6000,-

* Ondersteuning Kinderburgemeester en Kindergemeenteraad zoals in mogelijkheid 2
4 Het virtueel samenkomen met de kindergemeenteraadsleden, de basisscholen en is overleg met leerlingen 
mogelijk.

Meer info via: info@Kinderrechten.NU
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