
 
   

 

Raadsvoorstel  
 
 
Zaaknummer:    
Datum vergadering:  20 oktober 2020 
Datum voorstel:  22 september 2020 
Nummer:    A  
Onderwerp:  Raadsvoorstel en -besluit tot het instellen en benoemen van de Kinderraad 

Tubbergen 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
Wij stellen uw raad voor: 

- tot het instellen van de Kinderraad Tubbergen; 
- op voordracht van de basisscholen uit de gemeente Tubbergen, twee leerlingen (een leerling uit 

groep 7 en een leerling uit groep 8) per basisschool in de Kinderraad te benoemen; 
- de duur van het lidmaatschap van de Kinderraad twee schooljaren te laten zijn;  
- de eerste Kinderraad in te stellen vanaf het schooljaar 2020-2021. 

 
Samenvatting van het voorstel 
Uw raad wordt voorgesteld de Kinderraad Tubbergen in te stellen. De Kinderraad Tubbergen bestaat uit een 
vertegenwoordiging van 2 leerlingen (een uit groep 7 en een uit groep 8) per basisschool uit de 9 kernen van 
de gemeente Tubbergen. De Kinderraad adviseert de raad en het college in hun besluitvorming. De exacte 
rol en inhoud gaan we samen met de kinderen bepalen.  
 
Aanleiding voor dit voorstel 
Op 23 september 2019 besloot uw raad tot het benoemen van de eerste kinderburgemeester van 
Tubbergen, Kristy Geuke uit Albergen. Daarbij besloot u eveneens de mogelijkheid tot het oprichten van een 
kinderraad te laten onderzoeken door Kristy en haar klasgenoten. Onderwerpen zouden door de kinderen 
zelf kunnen worden aangegeven.  
 
De burgemeester en kinderburgemeester zijn op bezoek gegaan bij de groepen 7 (of combigroepen en/of de 
leerlingenraad van de school) van alle basisscholen in de gemeente. Daar spraken zij met de leerlingen en 
leerkrachten over de kinderraad, wat die zou kunnen doen en wat belangrijk is voor kinderen die in de 
kinderraad willen. Mede op basis van die gesprekken, is dit voorstel tot stand gekomen.  
 
Beoogd resultaat van te nemen voorstel 
Met het instellen en benoemen van de Kinderraad Tubbergen wordt beoogd kinderen op een leuke manier 
vroegtijdig te betrekken bij lokale politiek. Zo leren kinderen hoe de gemeente en de lokale politiek 
functioneren en raken zij bekend met het belang van besluitvorming voor (jongeren in) de samenleving.   
 
Argumentatie 
De gemeente Tubbergen zijn we samen. Inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente. Samen denken 
we na, maken we keuzes over de toekomst en werken we aan leefbare kernen. Meedenken, elkaar helpen, 
samen de schouders eronder, dat zijn de kernwaarden van onze gemeente. Die manier van met elkaar 
omgaan past het bestuur ook toe in haar eigen manier van werken. Niet van bovenaf regeren, maar samen 
met elkaar om tafel. Vanuit die gedachte is het proces Mijn Dorp 2030 gestart en is ook het Maatschappelijk 
Akkoord Tubbergen opgesteld.  
 
Vanuit die gedachte is het niet alleen belangrijk om te weten wat onze volwassen inwoners willen, maar ook 
wat de jeugd vindt. Om hierin meer inzicht te krijgen en de frisse en soms andere manier van denken die 
kinderen hebben te benutten, wordt de Kinderraad opgezet. Uitgangspunt hierbij is nadrukkelijk dat de 
Kinderraad ook daadwerkelijk invloed moet hebben. De adviezen die zij geven worden door het college en 
de gemeenteraad meegewogen in de besluitvorming.  
 
In de Kinderraad Tubbergen mogen twee leerlingen van elke basisschool in de gemeente Tubbergen 
deelnemen, een leerling uit groep 7 en een leerling uit groep 8. Daarmee bestaat de kinderraad uit 18 
leerlingen. De kinderraad wordt voorgezeten door de kinderburgemeester. Deze heeft ook een stem bij 
besluitvorming. De Kinderraad Tubbergen wordt aangesteld voor de duur van twee schooljaren.  
 
De kinderen worden dit schooljaar 2020/2021 geworven in groepen 7 en 8, per school een leerling uit groep 

 



7 en een leerling uit groep 8. Elk jaar wisselt de Kinderraad dan voor de helft van samenstelling, omdat 
kinderen uit groep 8 naar de middelbare school gaan. Zo houden we een mooie mix van kinderen die 
ervaringen hebben met de Kinderraad en nieuwe kinderen. Dit betekent wel dat bij de eerste jaargang, de 
kinderen uit groep 8 maar 1 jaar deelnemen in plaats van 2 jaar. In de daarop volgende jaren is dat wel 
steeds 2 jaar.  
 
De Kinderraad heeft als taak om het college en/of de gemeenteraad te adviseren over verschillende 
onderwerpen die, direct of indirect, invloed hebben op de leefwereld van kinderen. De onderwerpen kunnen 
door de gemeenteraad of het college worden aangedragen. De kinderraad kan ook zelf onderwerpen 
aangeven. Samen met de kinderen gaan we de exacte vorm en inhoud bepalen. 
 
Na de herfstvakantie willen we daarvoor een keer bij elkaar komen met de Kinderraad. Tijdens deze 
voorbereidende bijeenkomst kunnen kinderen alvast kennismaken en via een leuke werkvorm kan alvast 
nagedacht worden over onderwerpen die kinderen interessant vinden en in de kinderraad willen bespreken. 
De wethouders zijn aanwezig en vertellen over hun werk en de onderwerpen waar zij dagelijks mee bezig 
zijn. De eerste kinderraad vindt dan later dit jaar in december plaats. De benoeming van de 
kinderburgemeester is een logisch onderwerp voor de Kinderraad. De kinderburgemeester wordt niet 
gekozen uit de leden van de kinderraad, maar staat open voor alle kinderen in de leeftijdsgroep van groep 7 
en 8 in de gemeente Tubbergen. Ook de kinderen die al in de kinderraad zitten, kunnen zich kandidaat 
stellen. 
 
De Kinderraad komt 4 keer per jaar bijeen op een woensdagmiddag. De Kinderraad vergadert in de raadzaal 
in het gemeentehuis in Tubbergen. De kinderburgemeester is de voorzitter van de Kinderraad en wordt 
daarbij geholpen door de burgemeester. Raadsleden en/of leden van het college of ambtenaren kunnen 
aanwezig zijn om eventueel toelichting op een onderwerp te geven.  
 
Samenstelling en vaardigheden 
Per school komen er twee kinderen in de Kinderraad. Het is aan de scholen om twee leerlingen voor te 
dragen. De scholen hebben zelf de ruimte of zij nog aanvullende voorwaarden willen stellen. Wij gaan ervan 
uit dat de uiteindelijke Kinderraad een mooie afspiegeling zal zijn van kinderen uit al onze dorpen. 
 
Tijdens de bezoeken aan de scholen is ook gevraagd hoe de kinderen hierover denken. Zij gaven 
verschillende opties mee: 

- Leerlingen geven zich op en de leerkracht(en) kiest/kiezen twee leerlingen; 
- Leerlingen die het willen presenteren een idee en/of waarom ze lid willen worden en dan kiest de 

leerkracht de twee beste presentaties/ideeën; 
- Er worden verkiezingen gehouden: Leerlingen die lid willen worden presenteren een idee en/of 

waarom ze in de Kinderraad Tubbergen willen plaatsnemen. De klasgenoten (of leerlingen uit de 
groepen 7 en 8) mogen vervolgens stemmen.   

 
Tijdens de bezoeken op scholen is ook besproken welke eigenschappen en vaardigheden belangrijk zijn 
voor kinderen die in de kinderraad willen. Door de leerlingen is het volgende aangegeven: 
- Serieus zijn – uiteraard mag je best grapjes maken, maar het is wel de bedoeling dat je tijdens de 

kinderraad serieus met het onderwerp aan de slag gaat; 

- Beslissingen nemen – er zullen, net als in de echte gemeenteraad, wel besluiten moeten worden 

genomen; 

- Mening/ideeën hebben – je moet wel een mening hebben over wat belangrijk is voor kinderen. 

- durven vertellen – je moet je mening en ideeën ook durven te vertellen aan de kinderraad en aan jouw 

klas; 

- Goed luisteren naar een ander – zowel tijdens de kinderraadsvergadering maar ook in de klas zal je goed 

moeten luisteren naar wat de ander vertelt. Dat helpt je om je mening te vormen;  

- Weten wat andere kinderen belangrijk vinden – je zit niet alleen in de kinderraad om je eigen mening en 

ideeën te vertellen, maar je vertegenwoordigt ook andere kinderen; 

- Samenwerken – de kinderraad zal samen een advies moeten opstellen en daarvoor soms dingen moeten 

uitzoeken. Samenwerking is daarbij belangrijk; 

- jezelf durven zijn – iedereen mag er zijn, je hoeft je voor de kinderraad niet anders voor te doen.  

- Anderen respecteren – niet iedereen zal dezelfde mening of ideeën hebben en dat is ook niet erg. Maar 

je moet altijd wel netjes met een ander omgaan; 

- Begrijpen dat niet alles kan – de gemeente heeft helaas niet oneindig veel geld en mag ook niet overal 

over beslissen. Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt en dat sommige dingen, hoe goed 

het idee ook is, helaas niet door kunnen gaan.  



 

 
Ruimte voor deelneming  
Wij vragen de scholen om leerlingen ruimte te bieden voor deelneming, voorbereiding en eventueel input bij 
andere kinderen op te halen. Dat kan door met de klas te bespreken wat de leerlingen belangrijk vinden aan 
bepaalde onderwerpen, op school zaken uit te zoeken en een terugkoppeling te geven van de 
Kinderraadsvergadering aan de andere leerlingen.  
 
Van de kinderen die in de Kinderraad Tubbergen deelnemen verwachten we in ieder geval dat zij hier goed 
over nadenken en met hun ouders overleggen. De vergaderingen zullen na schooltijd zijn op 
woensdagmiddag. Mogelijk wordt er ook een enkele keer een uitstapje of iets anders georganiseerd na 
schooltijd.  Het is daarom van belang dat de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderraadsleden er ook achter 
staan dat het kind deelneemt. We vragen de ouders ervoor te zorgen dat hun zoon of dochter vervoer heeft 
naar de kinderraadsvergaderingen op woensdagmiddag en naar eventuele andere bijeenkomsten. 
Ouder(s)/verzorger(s) zijn welkom om tijdens de kinderraadsvergadering te blijven kijken op de publieke 
tribune.  Het is van belang dat ouders zich realiseren dat kinderraadsleden, net als echte raadsleden, 
kinderen in de gemeente vertegenwoordigen. Daarom willen we vanuit de gemeente bekendheid geven aan 
wie de kinderen zijn en wat ze doen. Als het kind deelneemt aan de leerlingenraad wordt op voorhand 
gevraagd toestemming te verlenen foto’s en video’s van de activiteiten van de kinderraad te delen op onze 
website en onze social media-kanalen.  
 
Kinderburgemeester 
Op 23 september 2019 besloot uw raad tot de benoeming van de kinderburgemeester. De termijn van  de 
kinderburgemeester sloot u daarbij aan op het schooljaar. Met de instelling van de kinderraad wordt u 
voorgesteld dit te wijzigen. Voorgesteld wordt de duur van een jaar aan te houden, maar aan te sluiten op 
het kalenderjaar. Deze termijn wordt derhalve 1 januari-31 december. Op die wijze vindt er gedurende de 
periode van de kinderraad een wisseling van kinderburgemeester plaats.  
 
Op 29 juni 2020 is tijdens het presidium besloten dat Kristy tot 1 januari kinderburgemeester van Tubbergen 
zal blijven. 
 
Financiële paragraaf 
De kosten voor het functioneren van de Kinderraad Tubbergen betreft de inzet van ambtelijke uren uit 
Noaberkracht en de gemeente Tubbergen (griffie). Ambtelijke uren zijn o.a. nodig voor de organisatie van de 
kinderraad, deze schatten we in op 75 uur per jaar voor 4 bijeenkomsten. Maar er zijn ook uren van andere 
collega’s nodig. We kunnen nu nog niet zeggen om hoeveel uren het precies gaat. Dat hangt af van de 
onderwerpen die in de Kinderraad besproken worden. In de voorbereiding van de kinderraadsvergadering 
kan bijvoorbeeld bepaalde informatie nodig zijn of het is van belang dat tijdens de vergadering een 
toelichting wordt gegeven. Als de Kinderraad iets besluit of adviseert, dan kunnen daar ook acties uit 
voortkomen. De totale uren ramen we op € 7.500. Deze worden voorlopig binnen de bestaande 
bedrijfsvoering ingezet. Als blijkt dat dit niet (meer) lukt, dan zal daar een oplossing voor gevonden moeten 
worden.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Het presidium van Tubbergen, 
 
de griffier    de burgemeester 
 
mr. L. Legtenberg   drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 



 
    

 

Raadsbesluit   
 
 
Datum:  20 oktober 2020 
Nummer:  B  
Onderwerp:  Raadsvoorstel en -besluit tot het instellen en benoemen van de Kinderraad Tubbergen 
 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het presidium van 22 september 2020, nr. A; 

gelet op artikel 108  van de Gemeentewet, 
 
 
besluit:  
 

- tot het instellen van de Kinderraad Tubbergen; 
- op voordracht van de basisscholen uit de gemeente Tubbergen, twee leerlingen (een leerling uit 

groep 7 en een leerling uit groep 8) per basisschool in de Kinderraad te benoemen; 
- de duur van het lidmaatschap van de Kinderraad twee schooljaren te laten zijn  
- de eerste Kinderraad in te stellen vanaf het schooljaar 2020-2021; 

 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 oktober 2020, 
 
 
De raadsgriffier,    De voorzitter, 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


