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Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor: 
1. Met ingang van het schooljaar 2021-2022 Sara Scholte, leerlinge van de Griftschool, 

te installeren als kinderburgemeester van Woudenberg
2. Eervol ontslag verlenen aan de zittende kinderburgemeester, Nienke Sinkeldam, 

wegens haar wens om niet herbenoemd te worden

Inleiding
In het schooljaar 2018/2019 heeft de gemeente Woudenberg voor het eerst een 
kinderburgemeester benoemd. Ondertussen heeft de functie en rol van de kinderburgemeester 
zich ontwikkeld tot een fenomeen en is de kinderburgemeester goed zichtbaar binnen de 
gemeente Woudenberg.
Vorig schooljaar 2020/2021 was Nienke Sinkeldam Woudenbergse Kinderburgemeester vanuit 
de Jan Ligthartschool. Tijdens de installatie van de nieuwe kinderburgemeester, Sara neemt de 
raad afscheid van Nienke wegens haar eervol ontslag. 

Centrale vraag
Ieder jaar kiest een andere basisschool uit Woudenberg de kinderburgemeester. Gaat de raad 
akkoord met de installatie van de nieuwe kinderburgemeester en het eervol ontslag van de 
zittende kinderburgemeester?

Beoogd resultaat (wat)
Het verankeren van kinderrechten in de samenleving en het betrekken van kinderen bij de 
lokale politiek.

Kader
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De raad van de gemeente Woudenberg kent en erkent sinds 2018 de positie van 
kinderburgmeester.

Argumenten
1.1 Met de installatie van Sara Scholte zet de raad kracht bij de verkiezing.
Sara Scholte is na een verkiezing op haar school gekozen als de nieuwe kinderburgemeester. 
Sara heeft al ideeën over wat kinderen nodig hebben om veilig, gezond en blij met elkaar te 
wonen en te spelen in Woudenberg. Zij heeft deze ideeën verwerkt in het document “als ik kon 
toveren” (zie bijlage).
De installatie van Sara vindt plaats tijdens de vergadering van de raad op 25 november 2021.

Om verkiesbaar te zijn dient een kinderburgemeester aan zware criteria te voldoen:
 Groep 7 of 8
 Vindt het leuk om met de burgemeester of wethouder aanwezig te zijn bij belangrijke 

activiteiten
 Wil meedenken over ideeën voor kinderen
 Durft te praten voor een groep
 Is beschikbaar na schooltijd en in het weekend

1.2 In het LEA overleg met scholen is afgesproken dat elk schooljaar een andere school een 
nieuwe kinderburgemeester voordraagt.

Er bestaat een volgorde in de scholen voor de adoptie van het herdenkingsmonument. 
Dezelfde volgorde passen de scholen ook toe voor het aandragen van de nieuwe 
kinderburgemeester. Dit ziet er als volgt uit:

Schooljaar Kinderburgemeester Adoptie 
herdenkingsmonument

2018/2019 De Olijfboom Jan Ligthartschool
2019/2020 Julianaschool Griftschool
2020/2021 Jan Ligthartschool Wartburg-school
2021/2022 Griftschool De Olijfboom
2022/2023 Wartburg-school Julianaschool
2023/2024 De Olijfboom Jan Ligthartschool

2.1 de raad biedt eervol ontslag wanneer de kinderburgemeester aangeeft niet meer 
herbenoembaar te willen zijn.

Omdat er nog geen voordracht was van een nieuwe kinderburgemeester heeft Nienke haar 
ambt langer uitgevoerd. Dat waardeert de raad en nemen daarom graag afscheid van haar 
tijdens de installatie van de nieuwe kinderburgemeester.

Duurzaamheid en Inclusie
Met het betrekken van kinderen bij de politiek en hen daarin een stem te geven bevordert dat 
het gevoel bij democratie en krijgt kinderrechten een gezicht en positie binnen de raad en 
Woudenberg’se gemeenschap.

Maatschappelijke participatie
De scholen zijn actief om politiek en democratische invloed onder de aandacht te brengen bij 
kinderen. Dat bevordert de betrokkenheid, bewustwording van wat politiek kan betekenen en 
verbondenheid met Woudenberg. 

Coronavirus
Vorig jaar zijn activiteiten wegens Corona-maatregelen niet doorgegaan. Er wordt bij alle 
activiteiten en de deelname daaraan rekening gehouden met de maatregelen die op dat 
moment gelden.

Beoogd resultaat (hoe)
De scholen stimuleren om dit te blijven doen. Dat is ook afhankelijk van het beeld bij de 
kinderen en de ‘Cool’ gehalte van de positie van de kinderburgemeester. Daarom zal de 
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kinderburgemeester deelnemen aan belangrijke activiteiten in Woudenberg. De inbreng en het 
gezicht van de kinderburgemeester zal tijdens deze activiteiten herkenbaar in beeld worden 
gebracht.

Financiële consequenties                       
Niet van toepassing

Risico:
Niet van toepassing

Financiële rechtmatigheid:
Niet van toepassing

Extra toelichting te verwerken in voortgangsrapportage:
Niet van toepassing

Aanpak/uitvoering
Na besluit van de raad zal de officiële installatie in de raad plaatsvinden. Tijdens die 
raadsvergadering op 25 november 2021 wordt afscheid genomen van de zittende 
kinderburgemeester Nienke;

 ontvangen de ouders van – en Nienke zelf namens de raad een brief met eervol ontslag 

 is de installatie en benoeming van de kinderburgemeester.
 krijgen de ouders van – en Sara zelf een benoemingsbrief namens de raad.
 Krijgt de pers gelegenheid om haar te interviewen en worden er foto’s gemaakt.
 De kinderburgemeester krijgt een rol bij vooraf afgestemde activiteiten binnen het 

schooljaar 2021-2022.

Conclusie
De benoeming en installatie van de kinderburgemeester bevordert de deelname en participatie 
van kinderen bij de politiek en Woudenberg.

Communicatie
De gemeente Woudenberg vindt het erg belangrijk om de stem van de kinderen te horen. De 
positie van de kinderburgemeester is daar een heel krachtig, maar vooral ook een leuk 
instrument voor. Net als vorig jaar heeft Woudenberg weer een kinderburgemeester, Sara 
Scholte. Sara volgt Nienke op. Nienke zat op de Jan Ligthart en Sara op de Griftschool. De 
gemeente wil graag rouleren tussen de scholen. In groep 7 en 8 hield iedereen een presentatie 
voor de verkiezing. Sara is met de meerderheid van de stemmen gekozen.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

Drs. B. Marinussen                                     mr. Y.P. van Mastrigt
Secretaris                                                  Burgemeester

Bijlage(n)
- Conceptbesluit
- “Als ik kon toveren”
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