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Initiatiefvoorstel Piet Verheijen, D66 Goirle en Trix Vissers, VVD Goirle 
 
Agendapunt: Initiatiefvoorstel Verheijen/Vissers inzake Jeugdburgemeester. 
Zaaknummer: 2022-015271 
 
Onderwerp: Aanstellen van een Jeugdburgemeester voor de gemeente Goirle 
 
 
Datum voorstel 5 juli 2022   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Inleiding  
De politiek neemt belangrijke beslissingen die ook kinderen aangaan. Uit artikel 12 van het VN-
kinderrechtenverdrag volgt dat ieder kind het recht heeft om zijn of haar mening te geven over 
belangrijke zaken die hem of haar aangaan. Dit betekent dat kinderen het recht hebben hun mening 
te geven over beslissingen die de politiek neemt. Politici moeten serieus luisteren naar de mening 
van het kind. En zij moeten hier passend belang aan hechten, rekening houdend met de leeftijd en 
ontwikkeling van het kind. Daarom willen we in de gemeente Goirle, naast een jeugdgemeenteraad, 
ook een jeugdburgemeester aanstellen.  
 
Waarom dit initiatiefvoorstel? 
1.1  In de gemeente Goirle vinden wij het belangrijk om kinderen zo vroeg mogelijk te betrekken 
bij de politiek en hun mening te horen over belangrijke onderwerpen.  
Daarom hebben we in Goirle ook een jeugdgemeenteraad. Zij komen een keer per maand bij elkaar 
en werken aan verschillende onderwerpen én leren hoe de politiek werkt. Ook denken en praten zij 
mee over beslissingen die moeten worden genomen. Naar elkaar luisteren, een eigen mening 
vormen en samen tot beslissingen of actieplannen komen, is het fundament voor democratie.  
 
1.2  Naast de jeugdgemeenteraad wil de gemeente Goirle ook een jeugdburgemeester aanstellen. 
De jeugdburgemeester ondersteunt de burgemeester op belangrijke momenten. Dit zullen er 
maximaal 10 per jaar zijn en te denken valt aan de intocht van Sinterklaas, de sleuteloverdracht met 
carnaval, dodenherdenking, herdenking fusilladeslachtoffers en de nieuwjaarsreceptie. Daarnaast 
kan de jeugdburgemeester uitgenodigd worden bij de ontvangst van speciale gasten in Goirle. Als de 
gelegenheid zich daarvoor leent en de jeugdburgemeester dit ook wil, kan hij/zij een korte toespraak 
houden. Indien mogelijk zal de jeugdburgemeester aanwezig zijn bij de bijeenkomsten van de 
jeugdgemeenteraad. Ook geeft de jeugdburgemeester gevraagd en ongevraagd advies aan de 
burgemeester. Het voorstel is om één keer per maand een gesprek te plannen van een half uur 
waarin de burgemeester en de jeugdburgemeester de afspraken doorspreken, elkaar leren kennen, 
vragen gesteld kunnen worden en de afgelopen bijeenkomsten worden geëvalueerd. De benoeming 
van de jeugdburgemeester is voor de periode van één jaar en loopt van 1 november tot 1 september. 
De jeugdburgemeester zit in groep 7 van het basisonderwijs (net zoals het eerste jaar van de 
jeugdgemeenteraadsleden). 
 
1.3  Het profiel van de jeugdburgemeester 
De jeugdburgemeester dient te voldoen aan het volgende profiel: 
• In het openbaar durven op te treden. 
• Een toespraakje kunnen schrijven en durven houden in het openbaar. 
• Voldoende tijd hebben om de functie goed uit te kunnen oefenen. 
• Toestemming hebben van ouder(s)/verzorger(s). 
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• Wonen in de gemeente Goirle. 
• Aanwezig kunnen zijn bij minimaal 6 bijeenkomsten (deze worden bepaald in samenspraak 

met de burgemeester en kabinetszaken).  
• Toestemming hebben van ouder(s)/verzorger(s) om te worden gefotografeerd/gefilmd en 

dat deze foto’s/filmpjes mogen worden gepubliceerd. 
 
1.4  De verkiezing van de jeugdburgemeester  
Het verkiesbaar stellen voor de functie van jeugdburgemeester vindt gelijktijdig plaats met het 
verkiesbaar stellen voor de functie van jeugdgemeenteraadslid (september/oktober). Het jaar waarin 
de jeugdgemeenteraad nog in dienst is, worden de verkiezingen voor de jeugdburgemeester apart 
gehouden (september/oktober). 
 
De verkiezingen worden gehouden op school. Einde schooljaar (juni/juli) wordt er een aankondiging 
gedaan dat er een jeugdburgemeester wordt gezocht. In september wordt er een filmpje (met een 
lesbrief erbij) van de burgemeester getoond in iedere groep 7 van elke basisschool. In dit filmpje 
geeft de burgemeester kort weer waarom Goirle een jeugdburgemeester zoekt. Na het eerste jaar 
kan het filmpje opgenomen worden met de zittende jeugdburgemeester. Ieder kind dat 
geïnteresseerd is, geeft aan waarom hij/zij jeugdburgemeester wil worden, waarom het belangrijk is 
dat er een jeugdburgemeester is en wat hij/zij in de functie wil bereiken. Dit kan door middel van:  

• Een filmpje (maximaal 3 minuten). 

• Een brief. 

• Een andere creatieve invulling waar de motivatie uit blijkt. 

Er wordt een commissie samengesteld die bestaat uit 3 of 5 leden: de burgemeester (tevens 
voorzitter van de commissie), de wethouder jeugd en één of meerdere raads- en/of burgerleden. De 
commissie nodigt een aantal kinderen uit voor een gesprek. Vervolgens kiest de commissie de 
jeugdburgemeester.  
 
1.5 De benoeming van de jeugdburgemeester  
De kandidaat wordt in november uitgenodigd bij (of voorafgaand aan) een raadsvergadering. Enkele 
raadsleden mogen de kandidaat een vraag stellen. Na het beantwoorden van de vragen legt de 
kandidaat de verklaring of de belofte af ten overstaan van de burgemeester en is de benoeming een 
feit. De jeugdgemeenteraad is hier indien mogelijk ook bij aanwezig.   
 
1.6 De ambtsketen  
Na het afleggen van de verklaring hangt de burgemeester de ambtsketen om bij de zojuist benoemde 
jeugdburgemeester. De ambtsketen wordt bewaard door de burgemeester en wordt alleen gedragen 
tijden ceremoniële gelegenheden. 
  
1.7 De begeleiding van de jeugdburgemeester 
De kabinetschef begeleidt de jeugdburgemeester en heeft afstemming met de begeleider van de 
jeugdgemeenteraad. De afspraken worden ingepland door het bestuurssecretariaat. Daarnaast  
houdt het secretariaat de regie op het aantal afspraken.  
De ouder(s) en/of verzorger(s) zorgen ervoor dat de jeugdburgemeester tijdig aanwezig is bij de 
activiteiten. Ouder(s) en/of verzorger(s) hebben geen bemoeienis met de voordracht die door de 
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verkiezingscommissie wordt gedaan en ook hebben zij geen invloed op de taken die de 
jeugdburgemeester uitvoert. 
 
Financiën 
De kosten voor de installatie van de jeugdburgemeester zijn beperkt en worden ondergebracht bij 
het jeugdopbouwwerk. De jeugdburgemeester ontvangt net als de jeugdgemeenteraad geen 
financiële vergoeding. 
 
Eenmalige uitgaven 

Aanschaf Ambtsketen € 500 

 
Jaarlijkse uitgaven 

Installatie € 100 

Herinnering aan het jeugdburgemeesterschap € 100 

Ambtelijke ondersteuning Gemiddeld 3 uur per maand 

 
Samenwerking 
Voor het informeren van de kinderen en de verkiezingen van de jeugdgemeenteraad en de 
jeugdburgemeester wordt samengewerkt met de Goirlese basisscholen. 
 
Communicatieplan 

• Na vaststelling van dit voorstel zal een persbericht worden uitgebracht. 

• Begin maart van elk jaar zal een lesbrief met wervingsoproep naar de scholen worden 
gestuurd. In de jaren waarin de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden zal de lesbrief met 
wervingsoproep begin februari worden toegestuurd. Scholen zijn dan ruim in staat om dit 
onderwerp in hun lessen te kunnen vervatten. 

• In april wordt gecommuniceerd over de aanmeldprocedure waar en tot wanneer kinderen 
zich kunnen aanmelden. 

• Na het gesprek met de kandidaten wordt door de benoemingscommissie een keuze gemaakt. 

• De kandidaten worden daarna ingelicht en via een persbericht zal de nieuwe 
jeugdburgemeester zich presenteren. 

• Periodiek zal de pers worden geïnformeerd over de activiteiten en ideeën van de 
jeugdburgemeester. 

• Over de gehele periode zal een (social)mediacampagne worden ingezet. 
 
Vervolg 
Direct na de vaststelling van het initiatiefvoorstel zal de wervingsprocedure worden opgestart, zodat 
volgend schooljaar de eerste jeugdburgemeester gekozen kan worden. Na één jaar wordt de functie 
van jeugdburgemeester geëvalueerd en indien nodig aangepast. 
 
 
 
Bijlagen 
Geen bijlagen 
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Indieners van dit initiatiefvoorstel: 
 
 
Piet Verheijen, raadslid D66 Goirle 
en 
Trix Vissers, burgerraadslid VVD Goirle 
 
 
 
 
 
 
 
 
De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van de heer Verheijen en mevrouw Vissers.  
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
 
 
 
b e s l u i t : 
 
In te stemmen met de aanstelling van een jeugdburgemeester voor de gemeente Goirle. 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 5 juli 2022. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 
 


