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Voorstel:
1. In te stemmen met de opzet voor het installeren van de kinderburgemeester en
kindergemeenteraad.
2. Hiervoor in 2020 een bedrag van € 7.000 en in 2021 een bedrag van € 9.000 beschikbaar te
stellen en dit bedrag ten laste te brengen van de stelpost ambities raad/investeringen.
3. De beschikbaarstelling van het structureel benodigde bedrag van € 9.000 per jaar, met ingang
van 2022, te betrekken bij de integrale afweging van de perspectiefnota 2022-2025.
4. De begroting 2020 te wijzigen door vaststelling van de bijgevoegde 6e begrotingswijziging.

Inleiding:
Op 28 januari 2019 is door u een motie aangenomen waarin u het college verzocht de mogelijkheden
te verkennen voor het installeren van een kinderburgemeester. Met dit raadsvoorstel is ervoor
gekozen om de uitkomsten van het onderzoek waartoe u opriep met de motie, meteen door te
vertalen in een concreet voorstel.
In de motie haalt u aan dat een kinderburgemeester een brug kan vormen tussen kinderen in de
gemeente Dalfsen en de lokale politiek. Ook benoemt u dat er binnen de gemeente Dalfsen grote
waarde wordt gehecht aan (jeugd)participatie: één van de centrale thema’s van de Raadsagenda
2018-2022. Tot slot geeft u aan dat dit een kans is voor zowel de gemeenteraad als het college om via
de plannen en activiteiten van de kinderburgemeester meer te leren over hoe kinderen hun
leefomgeving zien en wat zij belangrijk vinden. In reactie op de motie heeft burgemeester Van Lente
aangegeven ook uit te zoeken of de motie breder opgepakt kan worden om kinderen/jongeren te
betrekken bij politiek en democratie.
Argumenten:
1.1 Veel gemeenten hebben al een kinderburgemeester en kinderraad en zijn daar positief over.
In de totstandkoming van dit voorstel is contact gelegd met en zijn evaluaties doorgenomen van
diverse gemeenten als Hilversum, Gouda, Raalte, Leeuwarden en Woerden. Daarnaast is
informatie vergaard via een bezoek aan een bijeenkomst over de kinderburgemeester tijdens het
Democratiefestival in Nijmegen. Uit deze diverse bronnen blijkt dat veel gemeenten zowel een
kinderburgemeester als een kindergemeenteraad hebben.
1.2 Kinderen vormen een wezenlijk deel van de samenleving, ook zij kunnen bij de politiek worden
betrokken.
Via een kindergemeenteraad wordt een brede groep kinderen van diverse basisscholen betrokken
bij het lokaal bestuur en maken we hen wegwijs in onze democratie. Het instellen van een
kindergemeenteraad maakt jongeren meer betrokken bij hun dorp en biedt hen de mogelijkheid
actief te participeren. Daarnaast leren ze hoe de lokale politiek werkt en worden ze al op jonge
leeftijd geënthousiasmeerd en betrokken bij de lokale politiek.
1.3 Het installeren van een kinderburgemeester en kindergemeenteraad is in lijn met de
doorontwikkeling van JONG!Dalfsen (raadsbesluit, maart 2019).
In het raadsvoorstel voor de doorontwikkeling van JONG!Dalfsen werd aangehaald dat de
komende jaren ingezet gaat worden op een bredere doelgroep; vanaf 8 jaar in plaats van 12 jaar.
Het doel van JONG!Dalfsen is een brug te vormen tussen de gemeente(raad) en jongeren. Door
naast de inzet van JONG!Dalfsen nu ook een kindergemeenteraad en kinderburgemeester (en
eventueel loco-burgemeesters) aan te stellen, wordt de wens van de gemeente(raad) vervuld
zowel kinderen als jongeren te betrekken bij lokale politiek.
1.4 De scholen zijn actief meegenomen in dit voorstel.
In de periode van eind november tot eind januari wordt op acht scholen gesproken over de
toekomstvisie van de gemeente Dalfsen. Tijdens deze gelegenheid is/wordt het idee van de
kinderburgemeester en kindergemeenteraad aan de diverse deelnemende basisscholen
voorgelegd. De scholen waar tot dusver een bezoek aan is gebracht, reageerden positief op zowel
het installeren van een kinderburgemeester als op het idee van de kindergemeenteraad. Beide
onderdelen sluiten ook goed aan bij de leerlingenraad waar veel scholen mee werken. Op een
aantal scholen moeten leerlingen om in de leerlingenraad te komen, een sollicitatie/verkiezing
doorlopen. Het doel van de leerlingenraad is om de leerlingen breder te betrekken bij de school en
ze samen meer verantwoordelijkheid te geven.
Tevens bleek uit het gesprek met jongeren van het Agnieten College dat zij ook op de hoogte zijn
van het voorstel voor een kinderburgemeester en kindergemeenteraad. Enkelen gaven aan ook
interesse te hebben om mee te denken met de gemeente. De leeftijd van deze leerlingen ligt
boven die van de beoogde doelgroep van de kindergemeenteraad en kinderburgemeester. De
suggestie van de leerlingen van het Agnieten College wordt dan ook meegenomen in de verdere
doorontwikkeling van JONG!Dalfsen.

1.5 Jongerenwerk SAAM Welzijn heeft meegedacht met het initiatief van kinderburgemeester en
kindergemeenteraad.
In het maken van dit concrete voorstel is contact geweest met SAAM Welzijn. De opzet is
gezamenlijk besproken en SAAM is enthousiast over het initiatief en ziet de opzet als realistisch
en uitvoerbaar. Waar nodig wil SAAM Welzijn ondersteunen in de uitvoering.
1.6 In schooljaar 2020/2021 en 2021/2022 doen we ervaring op met de kinderburgemeester en de
kindergemeenteraad.
In schooljaar 2020/2021 en 2021/2022 doen we ervaring op met de kinderburgemeester en de
kindergemeenteraad. Bij de perspectiefnota 2022-2025 beslist uw raad over het vervolg. Met de
gevraagde middelen is het mogelijk om de kinderburgemeester te selecteren in juni en de
kindergemeenteraad plus de installatie van de kinderburgemeester te laten plaatsvinden in
november/december 2020. Eind 2021 zou dan wederom een kindergemeenteraad en installatie
nieuwe kinderburgemeester kunnen plaatsvinden.
2.1 ProDemos is een gespecialiseerde organisatie die met kennis op het gebied van jeugdparticipatie
de gemeente begeleidt in het traject.
ProDemos heeft veel ervaring met projecten om kinderen te betrekken bij de democratische
rechtsstaat. Kinderen zijn een interessante doelgroep voor de gemeente en stemmers van de
toekomst. Met de inzet van ProDemos wordt aan de kindergemeenteraad professioneel vorm
gegeven.
Alternatieven:
1.1 Niet akkoord te gaan met het bedrag van € 7.000 voor de inzet van ProDemos.
Het is mogelijk om het traject van de kindergemeenteraad vanuit de ambtelijke organisatie te
begeleiden. Dit betekent dat ProDemos hier niet voor ingezet wordt, wat € 7.000,- bespaart. Dit vergt
echter veel tijd van de ambtelijke organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het zelf ontwikkelen van
lesmateriaal, de voorbereidingen voor de kindergemeenteraad en het daadwerkelijk uitvoeren van de
Dag van de Kindergemeenteraad.
1.2 Niet akkoord te gaan met het bedrag van € 2.000 voor het uitvoeren van het winnende plan.
Het is mogelijk geen geld vrij te maken voor het uitvoeren van het winnende plan. Dit betekent dat de
opzet gelijk blijft: scholen maken zelfstandig een plan/voorstel en presenteren dit op de Dag van de
Kindergemeenteraad. Dit betreft dan een fictief voorstel wat niet in uitvoering wordt gebracht.
Duurzaamheid:
Niet van toepassing.
Financiële consequenties:
Voor het project zal er sprake zijn van geringe opstartkosten, gedacht wordt aan maximaal € 2.000.
Deze kosten kunnen gedekt worden ten laste van bestaande budgetten in de begroting
(JONG!Dalfsen / Communicatie).
Daarnaast is het voorstel in 2020 een bedrag van € 7.000 en in 2021 een bedrag van € 9.000
beschikbaar te stellen en dit bedrag ten laste te brengen van de stelpost ambities raad/investeringen.
Tevens vragen we uw raad de beschikbaarstelling van het structureel benodigde bedrag van € 9.000
per jaar, met ingang van 2022, te betrekken bij de integrale afweging van de perspectiefnota 20222025.
2020
2021
2022
Bedrag
€ 7.000
€ 9.000
Structureel € 9.000 (perspectiefnota
2022-2025)
Schooljaar
Schooljaar 2020/2021
Schooljaar 2020/2021
Schooljaar 2021/2022
en activiteit
ProDemos
Uitvoeren winnende plan
Uitvoeren winnende plan
Schooljaar 2021/2022
ProDemos

[vervolg]

Communicatie:
Na besluitvorming wordt de opzet en werkwijze van de kindergemeenteraad voorgelegd aan
verschillende scholen. In het voorjaar 2020 ontvangen alle basisscholen een definitieve uitnodiging
om mee te doen aan de eerste Dag van de Kindergemeenteraad. De voorbereidingen op scholen start
in het najaar van 2020.
De kindergemeenteraad krijgt een eigen plek op de gemeentelijke website, waarop aandacht wordt
besteed aan de activiteiten van de kindergemeenteraad. Via onder andere persberichten en social
media worden de activiteiten onder de aandacht. Het platform JONG!Dalfsen wordt ook actief ingezet
om activiteiten van de kindergemeenteraad te delen en onder de aandacht te brengen.
Vervolg:
De opzet wordt vanaf februari 2020 in gang gezet uitgevoerd na (positieve) besluitvorming.
Bijlagen:
 Voorstel opzet kindergemeenteraad en kinderburgemeester gemeente Dalfsen;
 Motie;
 Handreiking Kinderparticipatie – De schakel naar democratie verkleind;
 Begrotingswijziging 6 - Kinderburgemeester en kindergemeenteraad.
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2019, nummer 1023;

besluit:
1. In te stemmen met de opzet voor het installeren van de kinderburgemeester en
kindergemeenteraad.
2. Hiervoor in 2020 een bedrag van € 7.000 en in 2021 een bedrag van € 9.000 beschikbaar te
stellen en dit bedrag ten laste te brengen van de stelpost ambities raad/investeringen.
3. De beschikbaarstelling van het structureel benodigde bedrag van € 9.000 per jaar, met ingang
van 2022, te betrekken bij de integrale afweging van de perspectiefnota 2022-2025.
4. De begroting 2020 te wijzigen door vaststelling van de bijgevoegde 6e begrotingswijziging.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
27 januari 2020.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

