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Raadsvergadering 28 januari 2019 
 
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen de volgende motie in over het niet 
op de agenda opgenomen onderwerp “Kinderburgemeester” 
 
 
gelezen/gehoord: 

- Dat er ongeveer 30 Nederlandse gemeenten een kinderburgemeester hebben, die als 
ambassadeur voor de kinderen in hun gemeente fungeert; 

- Een kinderburgemeester wordt gekozen uit kinderen in een gemeente en dat deze in haar/zijn rol 
als ambassadeur met de burgemeester mee kan naar bijzondere bijeenkomsten en bezoeken, 
zoals de intocht van Sinterklaas, koningsdag en opening van bijvoorbeeld een speeltuin, sportpark 
of school. 

 
overwegende dat: 

- Een kinderburgemeester een brug kan vormen tussen kinderen in de gemeente Dalfsen en de 
lokale politiek; 

- Er binnen de gemeente Dalfsen grote waarde wordt gehecht aan (jeugd)participatie en dat dit 
daarom een van de centrale thema’s is van de Raadsagenda 2018 – 2022;  

- De gemeenteraad en het college door de plannen en activiteiten van de kinderburgemeester meer 
kunnen leren over hoe kinderen hun leefomgeving zien en wat zij belangrijk vinden. 

 
spreekt uit dat: 

- Kinderen dé “toekomstige” bewoners en gebruikers van Dalfsen zijn; 
- De kinderburgemeester een verlengstuk kan zijn van de inzet die de gemeente Dalfsen al richting 

de jongeren vervult, onder andere op het gebied van onderwijs, sport en armoede. 
 
verzoekt het college/de burgemeester: 

- Om samen met scholen en/of Saam Welzijn te verkennen of er voldoende belangstelling bestaat 
voor het installeren van een kinderburgemeester; 

- Bij voldoende belangstelling voor een kinderburgemeester een raadsvoorstel voor het instellen van 
een kinderburgemeester aan de gemeenteraad aan te bieden; 

- Zowel deze verkenning als het (eventueel) aanbieden van een raadsvoorstel uit te voeren in het 
kalenderjaar 2019. 

 
 
 
 
de indieners, 
 
 
 
 
 
Roel Kouwen   Leander Broere   Ben Schrijver    
CDA    PvdA    D66    
 
 
 
 
Jos Ramaker   Gerrit Jan Veldhuis  Luco Nijkamp 
Gemeentebelangen  VVD    ChristenUnie 
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Toelichting 
Jong geleerd is oud gedaan. Het doel is om kinderen op een laagdrempelige manier te betrekken bij de 
gemeente in het algemeen en de rol van de burgemeester in het bijzonder. De kinderburgemeester is 
normaliter tussen de 10-12 jaar oud en kan bijvoorbeeld via de basisscholen worden gekozen. Aspecten 
als de (eigen) agenda van de kinderburgemeester, of de kinderburgemeester jaarlijks rouleert tussen de 
verschillende kernen en de manier waarop een verkiezing plaatsvindt kunnen onderdeel zijn van de 
verkenning. 

 


