
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6 
 
  Doetinchem, 3 juli 2020 
 
 
ALDUS VASTGESTELD 9 JULI 2020 
 
Kinderraad Doetinchem 
 
 
Te besluiten om: 
1. Vanaf schooljaar 2020-2021 te starten met een kinderraad in de gemeente Doetinchem. 
2. De werving voor de kinderraad te starten, zodat de eerste kinderraad op 20 november 

(internationale dag van de rechten van het kind) geïnstalleerd kan worden. 
 
Inleiding 
De fractie van GemeenteBelangen Doetinchem is nauw betrokken geweest bij de introductie van 
de kinderburgemeester in Doetinchem. In het verlengde hiervan stelt de fractie nu voor om een 
kinderraad te starten in onze gemeente. Deze kinderraad zou dan elk schooljaar samengesteld 
kunnen worden en bestaan uit leerlingen van groep 7 en 8 van alle basisscholen uit de 
gemeente Doetinchem die hieraan willen deelnemen. De kinderburgemeester blijft naast de 
kinderraad bestaan en zal (mede)voorzitter zijn van de kinderraad. 
 
De gedachte achter de kinderraad en de kinderburgemeester is dat de fractie van 
GemeenteBelangen Doetinchem graag wil weten wat kinderen bezig houdt en hoe onze 
gemeente nog leuker zou kunnen zijn voor kinderen. Wij vinden het als partij belangrijk 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 en zorgen dat zij gehoord 
worden. 
 
Wat doet de kinderraad? 
De kinderraad: 

 komt circa vier keer per jaar bij elkaar onder leiding van de kinderburgemeester en een 
raadslid of collegelid; 

 bestaat uit basisschoolleerlingen uit groep 7 of 8; 

 stelt elk jaar een lijst op met onderwerpen die zij belangrijk vinden; 

 denkt na over hoe dingen beter kunnen; 

 bespreekt onderwerpen die van belang zijn voor kinderen in de gemeente Doetinchem; 

 is aanspreekpunt voor andere kinderen over dingen die zij belangrijk vinden en bespreekt 
deze dingen in de kinderraad. 

 
Wat doet de kinderburgemeester? 
De kinderburgemeester: 

 is (samen met een raadslid of collegelid) voorzitter van de kinderraad; 

 bespreekt met de burgemeester en de gemeenteraad wat de kinderraad vindt van 
onderwerpen die van belang zijn voor kinderen; 

 is aanspreekpunt voor andere kinderen over dingen die zij belangrijk vinden en bespreekt 
deze dingen met de kinderraad en met de burgemeester en met gemeenteraad; 

 gaat met de burgemeester en/of wethouders mee naar bijzondere gebeurtenissen, zoals de 
intocht van Sinterklaas en de herdenkingen op 4 en 5 mei; 
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 houdt soms een korte toespraak; 

 bereidt samen met de andere voorzitter van de kinderraad de agenda voor de 
vergaderingen met de kinderen van de kinderraad voor; 

 zorgt ervoor dat er belangrijke onderwerpen via een notitie richting de gemeenteraad 
komen. 

 
Hoe wordt de kinderraad samengesteld? 
Elke basisschool in de gemeente Doetinchem kan één lid voor de kinderraad aanmelden. Hoe de 
basisscholen hun vertegenwoordiger kiezen is aan de school zelf. Elke vertegenwoordiger die 
aangemeld wordt door een basisschool is automatisch lid van de kinderraad. Het aantal leden 
van de kinderraad is daarmee afhankelijk van het aantal basisscholen dat een 
vertegenwoordiger kiest, en is maximaal gelijk aan het aantal basisscholen in de gemeente 
Doetinchem. 
 
In overleg met de basisscholen die willen meedoen wordt een moment gekozen aan het begin 
van het schooljaar om nieuwe leden voor de kinderraad aan te melden, met als doel om rond 20 
november 2020 (internationale dag van de rechten van het kind) de eerste kinderraad te 
installeren. 
 
Aan het eind van het schooljaar eindigt het lidmaatschap van de kinderraad automatisch. 
 
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 dat aan de orde is, zal de gemeenteraad daarover een besluit nemen. 
 
Vervolg 
Indien de raad akkoord gaat met het instellen van een kinderraad, dan zullen alle basisscholen 
uit de gemeente Doetinchem al voor de zomer 2020 benaderd worden om voor het schooljaar 
2020-2021 een leerling uit groep 7 of 8 naar de kinderraad af te vaardigen. De kinderraad zal 
dan op 20 november 2020 (internationale dag van de rechten van het kind) geïnstalleerd 
worden. 
 
Bijlage 
Concept-procesverslag samenstelling kinderraad 
 
 
De gemeenteraadsfractie van Gemeente Belangen Doetinchem, 
 
R.L. Giesen-Hulst     P.J.A.O.M. Moors 

 
 
  



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van de gemeenteraadsfractie van GemeenteBelangen Doetinchem over 
Kinderraad Doetinchem; 
 
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147a, lid 1 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t :  
 
1. Vanaf schooljaar 2020-2021 te starten met een kinderraad. 
2. De werving voor de kinderraad te starten, zodat de eerste kinderraad op 20 november 

(internationale dag van de rechten van het kind) geïnstalleerd kan worden. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 9 juli 2020, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


