
 
 
 
 
 

Raadsinformatiebrief 

 

 

Behandeling in commissie 

Niet van toepassing 

 

Kennisnemen van: 

Instellen kindergemeenteraad/parlement. 

Met het instellen van een kindergemeenteraad ligt er ook een relatie met de motie van Team 

Meierijstad. Het instellen van een kinderparlement wordt gezien als eerste stap in een bredere 

aanpak om kinderen/jongeren te betrekken bij de politiek (motie Team Meierijstad). Zo is er vanaf 

groep 7/8 van de basisschool tot en met de middelbare school, in een bredere aanpak, aandacht 

voor dit onderwerp.  

 

Aanleiding 

In september ontving de gemeenteraad een raadsinformatiebrief dat het instellen van een 

kindergemeenteraad of –parlement zou worden meegenomen in de nota integraal preventief 

jeugdbeleid. Omdat het initiatiefvoorstel beoogt kinderen nadrukkelijk te betrekken bij de politiek 

en daarin hun betrokkenheid en goed burgerschap te vergroten past dit beter binnen de 

portefeuille van burgemeester van Rooij.  

 

Kernboodschap 

De eerste stappen om te komen tot een kindergemeenteraad zijn gezet. We zien dit tegelijkertijd 

ook als eerste stap in een bredere aanpak om jeugd/jongeren te betrekken bij de politiek.  

Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over het instellen van de kindergemeenteraad. 

De voorbereidingen voor het instellen van een kindergemeenteraad vinden plaats vóór de 

zomervakantie. Zo kan er na de zomervakantie (en bij de vorming van de nieuwe groep 7 en/of 8) 

gestart worden op de scholen.  
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  Portefeuille Openbare orde en veiligheid 

ir. C.H.C. van Rooij 

 

Onderwerp Initiatiefvoorstel kinderparlement "Kinderen zijn de burgers van morgen" door Hart voor Schijndel 

Motie ‘Onderzoek naar mogelijkheden voor vergroten van jeugdparticipatie bij de gemeentepolitiek’ 

door Team Meierijstad 
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Participatie/communicatie 

 

In Meierijstad zijn er 35 basisscholen die onder de schoolbesturen OOG, SKIPOV, SKOSO en 

SKOPOS vallen. De voorbereidingen vóór de zomervakantie houden in dat we in overleg gaan 

met onze basisscholen: 

 Wie doet er mee? 

 En welke aanpak kiezen we? 

Om een professionele basis te leggen werken we samen met ProDemos. ProDemos heeft 

ervaring bij het instellen van een kindergemeenteraad. Zij kunnen onze basisscholen een 

lespakket aanbieden, zodat de dag ‘gemeenteraad’ het slot is van een aantal lessen.  

Mochten scholen een lespakket niet in kunnen (of willen) passen dan is er nog de mogelijkheid 

om een spel (spel van de democratie) ter voorbereiding te spelen. De keuze is dus afhankelijk van 

de wens en tijd van onze basisscholen. Het mooiste zou zijn als alle basisscholen in Meierijstad 

kiezen voor een volledig lespakket. Hoe de invulling zal zijn, dat willen we vooral aan de scholen 

zelf laten. Maar uiteraard zullen we wel ons best doen om alle scholen aan te laten sluiten.  

Gelet op het aantal basisscholen zullen we in overleg met ProDemos moeten kijken welke aanpak 

werkbaar is.   

 

Voor wat betreft de jeugdparticipatie bij de gemeentepolitiek zien we dat in het afgelopen jaar op 

aanvraag van de middelbare scholen al veel bezoeken zijn gebracht aan de raadzaal. Per school 

is er op dit moment echter nog veel verschil in de aanpak en het programma. In overleg met de 

drie middelbare scholen in onze gemeente willen we hier een gezamenlijk programma voor 

opzetten. Voor de zomer zal dit overleg met de drie scholen plaatsvinden.  

 

Duurzaamheid 

Op termijn hopen we dit, met de ingebrachte kennis en ervaring vanuit ProDemos, in eigen 

beheer en in een bredere aanpak te kunnen organiseren. 

 

Financiën 

Voor 2018 is er ruimte gevonden binnen de begroting ten laste van het budget communicatie.  

Voor verdere jaren wordt dit meegenomen in de kadernota 2019. Voor de genoemde bredere 

aanpak moet eerst een plan van aanpak worden opgesteld.  

 

Planning 

De voorbereidingen voor het instellen van een kindergemeenteraad vinden plaats vóór de 

zomervakantie. Zo kan er na de zomervakantie (en bij de vorming van de nieuwe groep 7 en/of 8) 

gestart worden op de scholen.  

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad 

De secretaris,     De burgemeester, 

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA   ir. C.H.C. van Rooij 

 


