Motie Kinderburgemeester
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De raad van de gemeente Venlo, in vergadering bijeen op31 maart 2021, ter bespreking van
Overwegende dat:

•
•
•
•
•
•

Een kinderburgemeester in onze stad een brug kan vormen tussen de Venlose
kinderen en de lokale politiek;
leder kind in de gemeente Venlo de kans moet krijgen om (kinder)burgemeester te
worden;
Er op scholen steeds meer aandacht wordt gegeven aan de lokale en
maatschappelijke thema's;
De gemeente Venlo de scholen ondersteunt bij het onder de aandacht brengen van
de lokale politiek;
De jongerenraad sinds 2021 een officieel adviesorgaan is van de gemeente Venlo;
De gemeente Venlo de inclusieve samenleving hoog op de agenda heeft staan en
jeugd hier zeker niet in mag ontbreken;

Constaterende dat:

•
•
•

•
•
•

Er al meer dan 45 gemeenten een kinderburgemeester hebben;
Deze kinderburgemeester als ambassadeur voor de kinderen in hun gemeente
fungeert;
De kinderburgemeester in deze rol als ambassadeur mee kan naar bijzondere
bijeenkomsten en bezoeken (denk aan de intocht van Sinterklaas, Koningsdag, en
openingen van bijv. speeltuinen en sportparken);
De kinderburgemeester naast deze symbolische rol ook een eigen agenda uitvoert,
namens en samen met de kinderen uit de gemeente;
De kinderburgemeesters worden ondersteund door KinderrechtenNU en de
Nederlands Genootschap van Burgemeesters;
We als gemeenteraad regelmatig besluiten nemen over onderwerpen die dicht bij
kinderen liggen en ook op hen invloed hebben.

Neemt zich voor:

•

Een Venlose kinderburgemeester te gaan benoemen

Verzoekt het college om vóór september 2021:

•

•

Terug te komen naar de raad met een voorstel waarin vermeld staat dat elk jaar één
basisschool uit groot Venlo een kinderburgemeester mag voordragen voor de duur
van 1 jaar;
Een plan op te stellen met daarin de taken en bevoegdheden en de begeleiding van
de Venlose kinderburgemeester;

•
•

Een communicatietraject te starten richting basisscholen en burgers;
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