(concept)

Procesbeschrijving kinderraad & kinderburgemeester 2020 – 2021

LET OP: onderstaande tekst kan nog gewijzigd worden na overleg met
deelnemende basisscholen en/of gemeenteraad en/of andere
belanghebbende.
Visie voor het opstellen van een kinderraad & kinderburgemeester:
*
De gedachte achter de kinderraad en de kinderburgemeester is dat
de fractie van GemeenteBelangen Doetinchem het belangrijk vindt
dat kinderen in het algemeen gehoord worden en een mening mogen
hebben in deze maatschappij. Behalve dat wij dit belangrijk vinden,
hebben kinderen en ook jongeren het recht om mee te doen en
gehoord te worden als het gaat om zaken die invloed hebben op hun
leven. Dit staat beschreven in het kinderrechtenverdrag.
Op deze manier dragen wij als gemeente bij aan het uitvoeren van het
kinderrechtenverdrag en kunnen wij de kinderen uit onze gemeente
nog meer betrekken zorgen dat zij gehoord worden.
Doel van de kinderraad & kinderburgemeester:
*
Kinderen uit groep 8 in staat stellen medezeggenschap te hebben over
belangrijke onderwerpen die invloed hebben op hun leven.
*
Meewerken om de rechten van het kind in onze gemeente te
waarborgen.
*
Kinderen in staat stellen om mee te denken en mee te discussiëren over
onderwerpen die centraal staan in onze gemeente.
*
Op een speelse manier kennis laten maken met de politiek.
Werkwijze van de kinderraad:
*
De kinderraad wordt geïnstalleerd onder leiding van een aantal
raadsleden, wethouders, kinderburgemeester en de burgemeester.
*
De kinderraad zal begeleid worden door een raadslid, in eerste geval
vanuit de fractie van GemeenteBelangen Doetinchem. Mochten er
meer raadsleden, wethouders het leuk vinden om hierin te
ondersteunen, dan zijn zij van harte welkom.
*
Er zal een “start” vergadering plaats vinden. Hierin wordt kennis
gemaakt met elkaar, onderwerpen waar dat jaar over gesproken
wordt besproken. En omgangsregels vastgesteld.
*
Vier keer per jaar komt de kinderraad bij elkaar, samen met de “start”
vergadering vijf keer. Namelijk in de maanden november (start),
December, februari, april en juni. Tijdens de laatste vergadering wordt
door de kinderraad een nieuwe kinderburgemeester gekozen.
*
Tijdens de vergaderingen worden notities gemaakt die gedeeld
worden met de gemeenteraad.

*

Mogelijk worden er workshops, bijeenkomsten georganiseerd. Dit is
optioneel. Wanneer hier financiële
middelen voor nodig zijn wordt hier eerst goedkeuring voor gevraagd bij de
gemeenteraad.
*
Mochten de kinderen een onderwerp op de agenda van de
gemeenteraad willen hebben dan wordt dit vertegenwoordigd door,
voor als nog, de fractie van GemeenteBelangen Doetinchem.
Werkwijze van de kinderburgemeester
*
Kinderburgemeester is voorzitter van de kinderraad
*
Kinderburgemeester is aanwezig bij maatschappelijke activiteit
*
Kinderburgemeester is aanwezig bij maatschappelijke
aangelegenheden zoals bijv. sinterklaasintocht, kinderlintje etc.
*
Kinderburgemeester zal zichzelf en de kinderraad vertegenwoordigen
doormiddel van een korte speech of het sturen van een notitie naar de
Gemeenteraad.
*
tijdens de laatste vergadering (juni) van de kinderraad wordt er een
nieuwe kinderburgemeester gekozen, hij/zij zal een kalenderjaar
kinderburgemeester blijven.
Zeggenschap kinderraad:
*
De kinderraad wordt serieus genomen en gehoord door de
gemeenteraad en het college van B&W.
*
Zij worden in staat gesteld om een notitie richting de gemeenteraad
over te dragen over hetgeen wat zij besproken hebben.
*
Wanneer zij een onderwerp geagendeerd willen hebben voor op de
agenda van de gemeenteraad is dit mogelijk. Een raadslid
vertegenwoordigd dit vanuit de zienswijze van de kinderraad.
Werkwijze deelnemende scholen:
*
Voor de zomervakantie ontvangen de deelnemende basisscholen een
aankondiging vanuit de gemeente.
*
Na de zomervakantie ontvangen de deelnemende scholen een
uitnodiging voor een bijeenkomst om de verwachtingen uit te spreken
en eventuele ideeën te wisselen met elkaar.
*
Iedere basisschool mag 1 leerling afvaardigen uit groep 7/8 voor de
kinderraad. Hoe zij dit vorm willen geven, mogen de scholen zelf
invulling aan geven.
*
Voor de komende periode zullen wij het kiezen van een
kinderburgemeester doen zoals het voorgaande jaar. Kinderen uit
groep 7 mogen een promotiefilmpje maken om zichzelf te presenteren.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal de jury een selectie
maken van 3 potentiele kinderburgemeesters. Zij mogen zich

*
*

voorstellen aan de kinderraad, deze beslissen uiteindelijk wie de
kinderburgemeester wordt.
In overleg met de basisscholen bekijken we of de vergaderingen
binnen schooltijd of na schooltijd plaats gaan vinden.
Na het schooljaar zullen we de werkwijze evalueren om eventuele
verbeterpunten mee te nemen naar het volgende jaar.

Financiën:
*
De introductie van een kinderraad kost geen geld. Het kan natuurlijk
wel zo zijn dat vanuit de kinderraad ideeën naar voren komen die geld
kosten als ze uitgevoerd gaan worden. Op het moment dat dit aan de
orde is, zal de gemeenteraad daarover een besluit nemen.
Schema wisseling kinderraad/kinderburgemeester:
Maand/jaar 2020
jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec
Kinderburgemeester
X
X
kinderraad
X
X
Maand/jaar 2021
jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec
Kinderburgemeester
X
X
X
X
X
kinderraad
X
X
X
X
X

*
*
*
*
*

Kinderburgemeester is het hele jaar door.
Kinderraad 2020 - 2021 is van november tot schoolvakantie.
verschillende kleuren staat voor een nieuwe kinderraad/burgemeester.
Huidige kinderburgemeester zit dus langer dan normaal vanwege de
coronacrisis en de nieuwe cyclus die plaats moet gaan vinden.
X geven aan wanneer er vergaderd gaat worden.
Volgend schooljaar (2021 – 2022) hebben wij de voorkeur om voor de
zomervakantie al te weten wie de kinderraad zal gaan
vertegenwoordigen van leerlingen vanuit groep 7. Zij kunnen dan na
de zomervakantie in groep 8 meteen starten in de kinderraad.

