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Motie vreemd: Kinderburgemeester 

De raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 8 maart 2018, 

Constaterende dat: 

• Er ongeveer 30 Nederlandse gemeenten een kinderburgemeester hebben, die als 
ambassadeur voor de kinderen in hun gemeente fungeert; 

• Een kinderburgemeester wordt gekozen uit kinderen in een gemeente en dat deze in 
haar/zijn rol als ambassadeur met de burgemeester mee kan naar bijzondere 
bijeenkomsten en bezoeken, zoals de intocht van Sinterklaas, koningsdag en de opening 
van een nieuwe school. Thema’s waar de lokale politiek zich mee bemoeit; 

• De kinderburgemeester daarnaast een eigen agenda uitvoert, namens en samen met de 
kinderen uit de gemeente; 
 

 
Overwegende dat: 
 

• Een kinderburgemeester een brug kan vormen tussen kinderen in de gemeente Apeldoorn 
en de lokale politiek; 

• De kinderburgemeester een verlengstuk is van de vele activiteiten die de gemeenteraad 
van Apeldoorn al richting kinderen vervult: 
! een fictieve raadsvergadering met Kidscollege Apeldoorn; 
! bezoek van verschillende klassen aan de raadszaal van Apeldoorn; 
! gastlessen van raadsleden op scholen over de inrichting van de (lokale) democratie, 

burgerschap; 
• De gemeenteraad en het college door de plannen en activiteiten van de 

kinderburgemeester meer kunnen leren over hoe kinderen de stad zien en wat zij belangrijk 
vinden; 

• Kinderen de “toekomstige” bewoners en gebruikers van Apeldoorn zijn.  
 

 

  



Roept het college op: 

• Samen met scholen te inventariseren of er voldoende belangstelling bestaat voor het 
installeren van een kinderburgemeester; 

• Het college komt (in samenwerking met de griffie) middels een PMA voor de 
behandeling van de MPB 2019 bespreking bij de raad terug met haar bevindingen 
bespreking en bij voldoende belangstelling met een voorstel voor het instellen van een 
kinderburgemeester. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.   
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