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In augustus 2020 is de eerste kinderraad geïnstalleerd. De kinderraad heeft zelf de eerste 

kinderburgemeester democratisch gekozen. De kinderburgemeester maakt deel uit van de kinderraad, maar 

heeft een ambtsketen en voert een aantal additionele taken uit. 

 

Het afgelopen jaar heeft de kinderraad onder leiding van praktijk De Stap 1x per 3 weken een bijeenkomst 

gehad waarin uiteenlopende onderwerpen aanbod kwamen. B.v. democratie lessen, een presentatie van de 

stadsecoloog, consultatie voor onderzoek naar de kwalitatieve indicatoren van de jeugdnota vanuit afdeling 

JOS en een workshop voor het maken van een anti-discriminatie poster. 

 
Het afgelopen jaar zijn tevens de kinderlintjes voor het eerst uitgereikt.  

Kinderen konden opgegeven worden voor een kinderlintje als zij iets speciaals hadden gedaan voor de stad of 

voor anderen. De kinderraad en -burgemeester hadden tijdens een vergadering besloten wie er in 

aanmerking zou komen voor een lintje en de uitreiking voorbereid. Er werden in totaal 3 lintjes uitgereikt in 

de Gravenzaal door de kinderburgemeester en twee raadsleden.  

De insteek voor het komende jaar is om de lintjes weer uit te reiken rond 20 november, de internationale dag 

voor de rechten van het kind. Betreffende de nieuwe kinderraad, de eerste brief voor aanmeldingen via de 

scholen gaat er deze maand uit. We verwachten voor de zomervakantie een nieuwe groep bij elkaar te 

krijgen. I.p.v. 20 kinderen willen we dit jaar de raad iets kleiner houden, om de bijeenkomsten productiever 

te maken. Ook de selectie van de kinderburgemeester gaat dit jaar iets anders, het is nog steeds van belang 

dat de raad deze zelf kiest. Voorafgaand aan de verkiezingen vragen we de kinderen een filmpje en plan op te 

stellen met hun ideeën voor de stad en het komende jaar. Aan de hand hiervan wordt een voorselectie 

gemaakt en kunnen de kinderen daaruit hun stem uitbrengen voor hun favoriete burgemeester. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,                                            de burgemeester, 

 

 

 

 



 


