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Kennis nemen van 

De bekendmaking dat Fiene Suurmeijer de eerste jeugdburgemeester wordt van Goirle en Riel. 

Inleiding 

In juli 2022 besloot uw raad om een jeugdburgemeester te benoemen. De gemeenteraad vindt het 

belangrijk om kinderen te betrekken bij de politiek en hun mening te horen over belangrijke 

onderwerpen. De jeugdburgemeester is een aanvulling op de jeugdgemeenteraad en draagt bij aan 

de kinderparticipatie. Vandaag wordt bekend gemaakt wie de jeugdburgemeester gaat worden. Met 

deze raadsinformatiebrief informeren wij u hierover voordat de bekendmaking naar de pers gaat. 

Informatie 

Via een “sollicitatieprocedure” is de jeugdburgemeester gekozen 

Afgelopen zomer zijn kinderen van basisscholen in Goirle en Riel geïnformeerd over de mogelijkheid 

om jeugdburgemeester te worden. Begin oktober is de werving gestart. Alle kinderen uit groep zeven 

konden zich aanmelden om jeugdburgemeester te worden. Dat leverde acht leuke reacties op. Vier 

kinderen kwamen woensdag 16 november op gesprek. De selectie is gemaakt door raadslid Piet 

Verheijen, de directeur van basisschool De Kameleon en door de burgemeester. Zij hebben Fiene 

Suurmeijer gekozen als eerste jeugdburgemeester van Goirle. 

Fiene Suurmeijer 

Fiene is 10 jaar, woont de wijk De Boschkens en zit op basisschool De Regenboog. Volgens de 

selectiecommissie past zij het beste in het beeld dat we hebben van een jeugdburgemeester. De 

ouders van Fiene steunen haar bij de wens om jeugdburgemeester te zijn. 

Bekendmaking met persbericht op vrijdag 18 november 16.00 uur 

De bekendmaking gaat naar de pers en we plaatsen het bericht op onze website en social media. De 

school van Fiene en de jeugdgemeenteraad worden vooraf geïnformeerd. Tot de installatie is het niet 

de bedoeling dat de pers Fiene benadert voor interviews. 



De installatie is tijdens de raadsvergadering op 29 november 

Als eerste agendapunt van de vergadering is de installatie van de jeugdburgemeester gepland. De 

burgemeester voert het woord en helpt Fiene om de ambtseed af te leggen. Bij het omhangen van 

de keten is de eerste jeugdburgemeester van Goirle een feit. Na de installatie wordt de vergadering 

kort geschorst voor een persmoment. 

De jeugdburgemeester treedt altijd samen met de burgemeester op. 

De taken van Fiene zijn nog niet in beton gegoten, alles gaat in goed overleg. We denken wel aan 

vaste momenten als de: Nieuwjaarsontmoeting, sleuteloverdracht met Carnaval, 

Koningsdagfestiviteiten, Dodenherdenking en intocht van Sinterklaas. Daarnaast neemt zij deel aan 

enkele activiteiten van de jeugdgemeenteraad. Daarmee leggen we verbinding tussen de 

jeugdburgemeester en jeugdgemeenteraad.  

De jeugdburgemeester wordt benoemd voor de periode van een schooljaar 

Fiene is jeugdburgemeester tot eind september 2023. Aan het einde van dit schooljaar starten we 

met werven van de volgende jeugdburgemeester. De intentie is om die medio september 2023 te 

installeren. Dat loopt dan gelijk met de installatie van de nieuwe jeugdgemeenteraad. Fiene draagt 

haar ambt dan over aan haar opvolger.  

 

 

 


