
Kindergemeenteraad beslist over geld voor maatschappelijke projecten

Kindergemeenteraad bestaat 10 jaar
Al tien jaar lang zijn 
scholieren een keer 
per jaar de baas van 
de gemeenteraad. 
Dat zijn ze tijdens de 
Kindergemeenteraad. Bij 
dit evenement verdelen 
leerlingen een budget van 
2000 euro over projecten 
met een maatschappelijk 
doel. Op deze raadspagina 
vertellen Marianne Bergman 
(raadslid CDA en 10 jaar 
geleden initiatiefnemer) 
en Mariëtte Hulsbergen 
(raadslid SGP/CU) over de 
Kindergemeenteraad en 
worden projecten belicht die 
met steun van de Kindergemeenteraad 
van de grond zijn gekomen.

Al tien jaar een Kindergemeenteraad, een 
bewijs dat het succesvol is?
Hulsbergen: “Dat durf ik eigenlijk wel te 
zeggen. Ik zelf ben er nu voor de eerste 
keer bij betrokken. Het is echt een hele 
leuke manier om jongeren bij de politiek 
te betrekken. Dat lijkt me het hoofddoel. 
Daarnaast krijgen maatschappelijk relevante 
projecten fi nanciële ondersteuning. Dat is 
natuurlijk een hele mooie bijvangst.”

Wat leren ze precies?
Bergman: “De Kindergemeenteraad is 
meer dan één bijeenkomst. Het project 
duurt enkele weken. Raadsleden geven 
als gastdocent 2 lessen in groep 8 van de 
basisscholen die meedoen. Tijdens de lessen 
leren de leerlingen hoe de gemeenteraad 
precies werkt. Na de voorbereiding in de 
klas, volgt een commissievergadering 
op het gemeentehuis en uiteindelijk de 
openbare Kindergemeenteraad, dit jaar 
op 27 november. Dan worden de projecten 
gekozen die fi nanciële ondersteuning 
krijgen. Dit is een openbare bijeenkomst. 
Publiek is van harte welkom en indieners 
van projecten kunnen ook zelf inspreken 
tijdens de Kindergemeenteraad.” 

Doen de leerlingen enthousiast mee?
Hulsbergen: “Ja, de scholieren pakken het 
echt leuk op. Ze wisten ook al best veel 
over politiek. Dat vond ik indrukwekkend. 

We hebben geoefend met het voeren van 
debatteren en ze bekijken de projecten die 
zijn ingediend. Daar moeten ze immers een 
mening over vormen. Dus heb ik uitgelegd 
hoe het met meerderheden en minderheden 
zit en hoe ze informatie kunnen verzamelen 
als ze misschien niet direct ergens een 
mening over hebben.”

Is de Kindergemeenteraad in 10 jaar 
veranderd?
Bergman: “In 2008 diende ik 
een initiatiefvoorstel voor een 
Kindergemeenteraad in bij de 
gemeenteraad. Het leek me de ideale 
manier om jongeren iets te leren over 
politiek. Kinderen zijn de stemmers van de 
toekomst. Het is helemaal niet verkeerd als 
ze al op jonge leeftijd in aanraking komen 
met de politiek. Dat doel is niet veranderd. 
De formule ook niet. Maar ter gelegenheid 
van het tienjarig jubileum is het lesmateriaal 
wel in een nieuw jasje gestoken.” 

3 projecten uit 10 jaar 
Kindergemeenteraad 
Bij de Kindergemeenteraad 2019 maken 
twaalf projecten kans, variërend van 
muzieklessen op basisscholen, het 
renoveren van een speelplein tot een 
pepernoteninstuif of een kinderrechtencafé. 
In 2009 koos de eerste Kindergemeenteraad 
voor muurschilderingen op de gesloten 
afdeling van Woonzorgcentrum Berkhout. 
Yvonne Zirkzee (welzijnsmedewerker 

Berkhout): “De bewoners vinden de 
muurschilderingen geweldig. We willen het 
natuurlijk zo huiselijk mogelijk maken op 
de afdeling. De molens, koeien en vogels 
in pasteltinten zorgen voor precies de 
juiste sfeer. We hebben laatst gerenoveerd, 
maar wel heel zorgvuldig om de 
muurschilderingen heengewerkt. Iedereen 
wilde dat die zouden blijven!”

Vorig jaar behoorde Stichting Puntenburg 
tot de winnaars. Puntenburg biedt 
therapeutisch paardrijden voor jongeren 
met een beperking. Karin Beelen, 
bestuurslid: “We hebben een paard aan 
kunnen schaffen. De leerlingen zijn langs 
geweest en we hebben ze verteld over 
onze werkzaamheden. Dat was heel leuk 
om te doen. De scholieren waren goed 
voorbereid. Ik was bij de debatten in de 
Kindergemeenteraad aanwezig. Dat deden 
ze echt ontzettend knap. Wij vinden het 
een geweldig initiatief. Sterker nog: dit jaar 
hebben we ons weer opgegeven!”
 
Ook Scouting Graaf van Lynden kreeg vorig 
jaar een geldbedrag. Bestuurslid Aryanne 
Slootweg: “De scouting is er voor kinderen. 
Daarom is het extra leuk dat ons project, 
EHBO-cursussen voor onze leiders, door 
de Kindergemeenteraad is goedgekeurd. 
Zulke cursussen gaan ons normale budget 
te boven, maar zijn wel belangrijk. Voor 
ons was de Kindergemeenteraad echt een 
uitkomst.”

Gemeenteraad Lisse
De gemeenteraad bestaat uit 19 
leden verdeeld over 6 fracties. Het 
raadspresidium bestaat uit de 6 
fractievoorzitters, voorzitters van de 
commissies en de burgemeester. Elke 
maand vergadert het presidium over 
de concept-agenda’s voor de raad en 
de commissies. Het raadspresidium 
houdt zich ook bezig met procedures 
en het functioneren van de raad 
in algemene zin. Voordat de raad 
besluit, worden de onderwerpen eerst 
in de commissie Maatschappij en 
Financiën en de commissie Ruimte 
en Infrastructuur besproken. De 
raadscommissie neemt geen besluiten, 
maar adviseert de raad.

Zo kunt u raadsleden bereiken
De raad hoort graag wat er leeft in de 
gemeente. Heeft u vragen of wilt u iets 
onder de aandacht van een raadslid 
brengen? Dat kan. Op de website van 
de gemeente Lisse (www.lisse.nl/
bestuur/gemeenteraad) staan de 
contactgegevens van de raadsleden. 
In de openbare fractievergaderingen, 
die meestal op de maandag voor 
de commissie- en raadsvergadering 
plaatsvinden, bent u van harte welkom 
en heeft u de mogelijkheid om in te 
spreken.

Inspreken in de raad of commissie
Wilt u iets kwijt over een onderwerp 
in de commissie dan kunt u bij het 
agendapunt ‘Burger aan het woord’ 
inspreken. In de raad kunt u alleen 
inspreken over onderwerpen die 
op de raadsagenda staan. Elke 
spreker krijgt maximaal 5 minuten, 
waarna de raads-/commissieleden 
de mogelijkheid krijgen om u vragen 
te stellen. Wilt u inspreken in de 
commissie of de raad, meldt u zich 
tenminste 2,5 uur voor het begin 
van de commissievergadering of de 
raadsvergadering aan bij de griffi e via 
14 0252 of griffi e@lisse.nl. Vermeld uw 
naam, adres en telefoonnummer en 
het onderwerp waarover u het woord 
wilt voeren.

Bent u onze Gast van de raad?
De gemeenteraad wil graag 
haar inwoners leren kennen en 
organiseert daarvoor ‘Gast van 
de raad’. Voorafgaand aan de 
commissievergadering ontvangt 
u de agenda en de bijbehorende 
stukken. U wordt op de avond van 
de commissievergadering om 19.15 
uur ontvangen door burgemeester, 
de griffi er en een raadslid. Zij geven 
uitleg over wat het gemeentebestuur 
doet en de raadsagenda van 
die avond. Na afl oop kunt u met 
raadsleden napraten. Aanmelden via 
14 0252 of griffi e@lisse.nl.

Vraag van Jacqueline van 
Dooren (D66)
“De Kindergemeenteraad 
bestaat nu 10 jaar. Als 
kinderen en jongeren naast de 
Kindergemeenteraad nog iets met politiek 
willen, wat kunnen ze dan doen?” 

Antwoord van Marianne Bergman (CDA):
“Politiek heeft invloed op alle burgers en 

daarmee ook op het leven van 
kinderen. Kinderen hebben 
een mening en vinden het 
belangrijk om gehoord te 
worden in het politieke en 
maatschappelijke debat.  

Jongeren kunnen politieke partijen 
bezoeken, deelnemen aan openbare 
fractievergaderingen of meelopen 
met de griffi er. Ook kunnen zij met 
raadsleden of wethouders in gesprek 
over onderwerpen die hen bezighouden. 

Bovendien kunnen zij vergaderingen van 
de gemeenteraad bijwonen en inspreken 
als ze iets willen bereiken. Een groot 
succes was de jongerentop in februari. Als 
het aan de jongeren ligt komt er weer een 
jongerentop. Daar hebben zij laten zien 
hoe je invloed kunt uitoefenen. Zij kwamen 
in de commissie Ruimte en Infrastructuur 
inspreken over jongerenhuisvesting. Een 
voorbeeld van hoe de afstand tussen 
jongeren en politiek overbrugd kan 
worden.”

Van uw gemeenteraad
De raad van Lisse is er voor u. Als raadsleden verdiepen we ons in onderwerpen die 
spelen in onze gemeente, gaan we in gesprek met inwoners, met ondernemers en met 
elkaar en nemen besluiten. Op deze pagina leest u meer over het werk van de raad en 
lichten we zaken uit die op dit moment onze aandacht hebben.

Estafettevraag

Aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief?

U kunt deze nieuwsbrief ook digitaal 
ontvangen. Stuurt u dan een e-mail 
naar griffi e@lisse.nl.

Agenda
• Commissie Maatschappij en 

Financiën, woensdag 20 november
• Commissie Ruimte en Infrastructuur, 

donderdag 21 november
• Fractieberaden, maandag 25 

november
• Gemeenteraad, donderdag 28 

november
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