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Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   Z-16-56608\3. Bestuur\6836 
Datum voorstel:   27 juli 2016 
Datum collegevergadering:  9 augustus 2016 

Datum raadscommissie:  1 september 2016 
Datum raadsvergadering:   15 september 2016 
Portefeuillehouder:   dhr. Van Trigt 

Behandelend ambtenaar:   Maaike Pippel 
E-mailadres:   m.pippel@hillegom.nl 
Telefoonnummer:     0252 -537257 

 
Agendapunt:  -- 
 

Directie/bestuur Raadsvoorste l 
Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 

Onderwerp:  Kindergemeenteraad 
 

 

Wij stellen voor 

 

1. Een jaarlijkse kindergemeenteraad in Hillegom te organiseren; 

2. Hiervoor jaarlijks €3.000 beschikbaar te stellen. 
 

 
Inleiding 

Ondanks het feit dat het er in de politiek soms onstuimig aan toe gaat, is de 

belangstelling voor politiek vaak laag. Het is daarom van belang, dat de gemeente 

Hillegom zelf probeert jongeren meer te betrekken bij de gemeentepolitiek. Uiteindelijk 

zijn kinderen de kiezers van de toekomst. Bovendien kun je nooit te vroeg beginnen met 

de jeugd in aanraking te laten komen met democratische besluitvorming. 

 

In het verleden was in Hillegom bij georganiseerde schooldebatten veel enthousiasme bij 

zowel de leerlingen als de leerkrachten. Daarnaast is er in enkele buurgemeenten 

positieve ervaringen opgedaan met de instelling van een jeugdgemeenteraad, bestaande 

uit leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen. 

 

Dit raadsvoorstel is de uitwerking van een motie van de gemeenteraad waarin het 

college wordt verzocht: 

- in overleg te treden met de basisscholen om na te gaan of de instelling van een 

jeugdgemeenteraad op voldoende draagvlak kan rekenen; 

- indien dit het geval blijkt, met een voorstel naar de raad te komen. 
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Bestaand kader/context 

De gemeenteraad heeft het college verzocht de haalbaarheid van een 

kindergemeenteraad te onderzoeken. Hierbij wordt gesteld dat de organisatie zoveel 

mogelijk kan worden opgepakt door de politieke partijen die in de raad zijn 

vertegenwoordigd en dat de gemeentelijke kosten hierdoor beperkt kunnen blijven.  

 

Beoogd effect 

Door een kindergemeenteraad worden kinderen meer betrokken bij de gemeentepolitiek 

door ze zelf aan de slag te laten gaan. Ze krijgen inzicht in het functioneren van een 

gemeentebestuur. De kinderen leren hoe de democratie functioneert en hoe invloed kan 

worden uitgeoefend op hun eigen leefomgeving.  

 

Kinderen komen op een praktische wijze in aanraking met wat het begrip democratie 

inhoudt. Op deze wijze kunnen ze het hele proces van onderzoek, plannen maken, 

overleggen, debatteren, voorstellen uitwerken, vergaderingen leiden en de uiteindelijke 

besluitvorming meemaken.  

 

Argumenten 

1.1 De scholen willen aan dit initiatief meewerken 

De scholen zijn bereid gevonden om het project binnen het lessenpakket in te kaderen. 

 

1.2 Het is een wens van de gemeenteraad waar nu uitvoering aan wordt gegeven 

 

2.1 Een klein budget is nodig om het programma te kunnen draaien 

Het budget is bedoeld voor zaken als lesmateriaal en om een bedrag beschikbaar te 

hebben voor de kindergemeenteraad om uit te geven aan een ingediend project.  

 

Kanttekeningen 

1.1 Het uitvoeren van het programma vraagt jaarlijks tijd van raadsleden, burgemeester 

en griffie 

Inzet van raadsleden en griffie is van essentieel belang voor het slagen van de 

kindergemeenteraad.  

 

Financiële consequenties 

We gaan uit van € 3.000 per jaar om de kindergemeenteraad te organiseren en uit te 

voeren: € 1.000 voor de organisatie en € 2.000 voor het uit te voeren project. Dit bedrag 

nemen we vanaf 2017 structureel op in de begroting en wordt beheerd door de griffie.  

 

Aanpak / uitvoering / participatie 

We stellen voor een kindergemeenteraad naar model van Lisse en Teylingen in te stellen. 

Jaarlijks worden drie scholen uitgenodigd om deel te nemen aan de 

kindergemeenteraad. Onder begeleiding van een raadslid krijgt een groep 8 twee keer 

les op school, vervolgens gaan ze debatteren over ingediende projecten en nemen ze 

tenslotte in een kinderraadsvergadering, onder leiding van de burgemeester, een besluit 
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over de uit te voeren projecten. De projecten komen uit de Hillegomse maatschappij. De 

kindergemeenteraad staat niet los van de scholen, maar wordt geïntegreerd in het 

bestaande programma van de school. Bij deze variant hoort een compleet lespakket dat 

ook gebruikt wordt in Lisse en Teylingen. 

 

Tijdspad/ gevraagde inzet: 

 Het gehele traject beslaat 4 weken, rond maart/april. 

 Er doen per keer (jaar) 3 scholen mee zodat er een raad samengesteld kan 

worden van 12 personen (4 leerlingen per school) 

 Tijdslijn: 

Week 1: raadsleden geven gastles 1 op de (3) scholen in groep 8  

Week 2: raadsleden geven gastles 2 op de (3) scholen in groep 8  

Week 3: de klas komt naar de raadzaal (raadscommissie), kiezen de projecten die 

ze willen verdedigen en kiezen de 4 kinderen die dit mogen doen tijdens de 

raadsvergadering.  

Week 4: de gekozen kinderen (raadsleden) debatteren, onder leiding van de 

burgemeester, over de projecten in de raadzaal. Het is de bedoeling dat de 

klasgenoten van de “raadsleden” als toehoorders aanwezig zijn.  

 
Duurzaamheid 

n.v.t. 
 
HLT 

n.v.t. 
 
Urgentie 

Geen hoge urgentie. In maart 2017 organiseren we de eerste kindergemeenteraad. 
 
Evaluatie 

De gemeenteraad en griffie evalueren na een jaar de voortgang.  

 

Bijlagen / achtergrondinformatie 
Geen  
 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
ing. G.P. van Lierop       A. van Erk 

secretaris       burgemeester 
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Raadsbesluit 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
De raad van de gemeente Hillegom, 

  
gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders, 
 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, 
 
 

besluit: 

1. Een jaarlijkse kindergemeenteraad in Hillegom te organiseren; 

2. Hiervoor jaarlijks €3.000 beschikbaar te stellen. 
 
 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 15 september 2016, 
 
 

 
 
de plaatsvervangend griffier    de voorzitter 

drs. A.J. Jaspers      A. van Erk 


