
 

 

 
   

 

Raadsvoorstel  
 
 
Zaaknummer:   47161 
Datum vergadering:  23 september 2019 
Datum voorstel:  3 september 2019 
Nummer:    A  
Onderwerp:   Kinderburgemeester gemeente Tubbergen 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
Wij stellen uw raad voor om: 
1. Jaarlijks een kind uit de gemeente Tubbergen te benoemen als kinderburgemeester. 

2. De periode van het kinderburgemeesterschap gelijk te laten zijn met één schooljaar. 

3. Kristy Geuke (10 jaar) uit Albergen te benoemen als eerste kinderburgemeester van gemeente 

Tubbergen. 

4. De mogelijkheid tot het oprichten van een kinderraad, met kinderen uit alle kernen van de gemeente, 

te laten onderzoeken door Kristy en haar klasgenoten (groep 7/8 van basisschool Kadoes uit 

Albergen). Onderwerpen voor de kinderraad kunnen door kinderen zelf aangegeven worden. De 

kinderburgemeester en klasgenoten zijn initiatiefnemers voor het oprichten van de kinderraad, de 

gemeente ondersteunt hen. 

 
Samenvatting van het voorstel 
Kristy Geuke (10 jaar) uit Albergen vroeg zich af waarom de gemeente Tubbergen geen kinderburgemeester 
heeft en mailde die vraag naar het college. Burgemeester Haverkamp nodigde Kristy en haar klas uit om hier 
samen over te spreken. Afgesproken is dat de burgemeester gaat kijken of Kristy de eerste 
kinderburgemeester kan worden. 
 
Het college stelt de gemeenteraad voor om Kristy voor een schooljaar als eerste kinderburgemeester van de 
gemeente Tubbergen te benoemen. Het college zal samen met Kristy de rol van kinderburgemeester verder 
uitwerken, inclusief het bedenken van de sollicitatieprocedure voor de kinderburgemeesters na Kristy. Met 
het aanstellen van een kinderburgemeester wil de gemeente Tubbergen kinderen meer betrekken bij de 
lokale politiek. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
Op 14 maart heeft Kristy een mail gestuurd naar het college van Burgemeester en Wethouders. In die mail 
vroeg zij zich af waarom de gemeente Tubbergen geen kinderburgemeester heeft en dat het haar een goed 
idee lijkt dat er een kinderburgemeester komt. Het college was het helemaal met Kristy eens. Daarom heeft 
burgemeester Haverkamp de klas van Kristy (groep 6 van basisschool Kadoes in Albergen) uitgenodigd in 
de raadzaal van het gemeentehuis. Op 27 juni is de klas in de raadzaal op bezoek gekomen en heeft daar 
met burgemeester Haverkamp gesproken over wat een kinderburgemeester kan doen en waarom het 
belangrijk is een kinderburgemeester te hebben. Omdat het initiatief van Kristy kwam, heeft burgemeester 
Haverkamp afgesproken dat zij gaat kijken of Kristy de eerste kinderburgemeester kan worden. 
 
Beoogd resultaat van te nemen voorstel 
Met het aanstellen van een kinderburgemeester wil de gemeente Tubbergen kinderen meer betrekken bij de 
lokale politiek. Kinderen hebben meestal wel van een burgemeester, wethouder of gemeenteraad gehoord, 
maar wat zij doen is vaak onbekend. Door het aanstellen van een kinderburgemeester wil de gemeente op 
een leuke manier kinderen met politiek in aanraking laten komen. Zo kunnen zij leren hoe de lokale politiek 
in elkaar zit en dat de besluiten die de gemeente neemt hen ook kan raken. 
 
 
 
Argumentatie 
De gemeente Tubbergen heeft een bestuursstijl waarbij het betrekken van inwoners een grote rol speelt 
(denk aan het opstellen van het Maatschappelijk Akkoord en het proces Mijn Dorp 2030). Het betrekken van 
kinderen bij de lokale politiek, door het aanstellen van een kinderburgemeester past binnen deze 
bestuursstijl.  
 

 



 

 

Externe communicatie 
Door het aanstellen van een Kinderburgemeester wil de gemeente op een leuke manier kinderen met 
politiek in aanraking laten komen. Om bekendheid te geven aan de eerste kinderburgemeester van 
Tubbergen wordt de nieuwe kinderburgemeester middels een persbericht voorgesteld. Daarnaast worden 
alle kinderen in de gemeente Tubbergen uitgenodigd voor de benoeming van de kinderburgemeester. 
Het raadsvoorstel is opgesteld in afstemming met: Kirsty Geuke, haar ouders, de klasgenoten van Kristy 
(groep 7/8 van Kadoes Albergen) en de leerkracht van deze klas. 
 
Financiele paragraaf 
Om de rol van kinderburgemeester goed uit te kunnen voeren zullen er kosten gemaakt worden. Eenmalig 
zijn er kosten voor het laten maken van een keten voor de kinderburgemeester. Daarnaast zullen er jaarlijks 
kosten worden gemaakt voor representatie (denk aan een bloemetje of presentje dat de kinderburgemeester 
meeneemt), reiskostenvergoeding voor de ouder(s)/verzorger(s) en andere onvoorziene kosten. 
 
De kosten voor het laten maken van de keten voor de kinderburgemeester worden geschat op €300. 
Voorgesteld wordt deze kosten te boeken op het budget ‘representatiekosten college Tubbergen’. 
 
Voor de jaarlijkse kosten (representatie, reiskostenvergoeding en onvoorzien) wordt een bedrag geschat van 
€1.000.  
 
Uitvoering 
Taken 
De kinderburgemeester heeft een representatieve taak en vertegenwoordigt de kinderen in de gemeente 
Tubbergen. Dit doet de kinderburgemeester bijvoorbeeld door: 
1. aanwezig te zijn bij verschillende evenementen en eventueel deze te openen (bijvoorbeeld 

sinterklaasintocht, carnaval, Koningsdag, ect). 

2. een rol te hebben bij belangrijke bijeenkomsten/gebeurtenissen in de gemeente (zoals de 

dodenherdenking, of de lintjesregen) 

3. aanwezig te zijn bij raadsvergaderingen waar een bijzonder besluit wordt genomen (denk aan: 

installatie raadslid, wethouder of burgemeester) 

4. alle groepen 7 van de basisscholen uit de gemeente Tubbergen uit te nodigen voor een bezoek aan 

de raadzaal. Tijdens dit bezoek leren de leerlingen meer over de lokale politiek 

Uiteraard wordt de kinderburgemeester in al haar taken altijd begeleid door de burgemeester, wethouder(s) 
en/of vertegenwoordiger van de gemeente Tubbergen. 
 
Voorwaarden/ afbakening 
1. De kinderburgemeester woont in de gemeente Tubbergen. 

2. De kinderburgemeester is tussen de 10 en 12 jaar oud. 

3. Er wordt bij het benoemen van een nieuwe kinderburgemeester gekeken naar de woonplaats, zodat 

alle dorpen zo veel mogelijk om de beurt vertegenwoordigd worden. 

4. De termijn van het kinderburgemeesterschap is gelijk aan een schooljaar. 

5. Aan het eind van elk schooljaar wordt er een nieuwe kinderburgemeester gekozen, die dan in het 

nieuwe schooljaar (september) benoemd kan worden. 

 
Vervolg 
Nadat het installeren van de kinderburgemeester wordt samen met met haar en haar klasgenoten (groep 7/8 
van basisschool Kadoes uit Albergen) gekeken naar de mogelijkheid voor het oprichten van een kinderraad 
voor de gemeente Tubbergen, met kinderen uit alle kernen van de gemeente. Onderwerpen voor de 
kinderraad kunnen door kinderen zelf aangegeven worden. De kinderburgemeester en klasgenoten zijn 
hiervoor initiatiefnemers, de gemeente ondersteunt hen.  
 
Het beoogde doel hiervan is om kinderen meer te betrekken bij de rol van de gemeente in de maatschappij. 
Indien er een kinderraad wordt opgericht, krijgt de kinderburgemeester uiteraard een actieve rol in hierin.  
 
Om uitvoering te geven aan de kinderraad en ervoor te zorgen dat deze raad daadwerkelijk aan de slag kan 
met plannen, zijn er financiële middelen nodig. 
 
Evaluatie 
Niet van toepassing. 
 



 

 

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
Niet van toepassing. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
de secretaris    de burgemeester 
 
ing. J.L.M. Scholten   drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 



 

 

 
    

 

Raadsbesluit   
 
 
Datum:  23 september 2019 
Nummer:   B  
Onderwerp:  Kinderburgemeester gemeente Tubbergen 
 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 september 2019, nr. A; 
 
gelet op het advies van de raadscommissie van 9 september 2019; 
 
gelet op artikel 125 Grondwet; 
 
besluit: 
 

 Jaarlijks een kind uit de gemeente Tubbergen te benoemen tot kinderburgemeester. 

 De periode van het kinderburgemeesterschap met een schooljaar gelijk te laten lopen. 

 Kristy Geuke (10 jaar) uit Albergen als eerste kinderburgemeester van gemeente Tubbergen te 

benoemen. 

 De mogelijkheid tot het oprichten van een kinderraad, met kinderen uit alle kernen van de gemeente, 

door Kristy en haar klasgenoten (groep 7/8 van basisschool Kadoes uit Albergen) te laten 

onderzoeken.Onderwerpen voor de kinderraad kunnen door kinderen zelf aangegeven worden. De 

kinderburgemeester en klasgenoten zijn hiervoor de initiatiefnemers, de gemeente ondersteunt hen. 

 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 23 september 2019 
 
 
  De raadsgriffier,    De voorzitter, 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


