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   Gemeentebestuur Aartselaar 
 

 

Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar 
tel.: 03 870 16 01, fax: 03 870 16 09 

info@aartselaar.be 

 

Reglement kindergemeenteraad  
 

Artikel 1 - ERKENNING 

 

De gemeenteraad ging in zitting van 20 oktober 2014  akkoord met de oprichting en 

de uitbouw van een permanente kindergemeenteraad. 

Deze erkenning houdt in dat het gemeentebestuur de kindergemeenteraad 

ondersteunt door : 

a) op de gemeentelijke begroting jaarlijks een bedrag in te schrijven voor de 

financiering van de werking van de kindergemeenteraad. 

De controle op de aanwending van het budget zal gebeuren door het college van 

burgemeester en schepenen. 

b) administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentelijke diensten te 

verzorgen alsook door een secretariaatsmedewerker ter beschikking te stellen 

voor het bijwonen van de vergadering van de raad en om de 

secretariaatswerkzaamheden waar te nemen.   

 

 Artikel 2 - ZETEL 

 

De kindergemeenteraad heeft zijn zetel op het gemeentehuis, Baron van 

Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar.  

 

 Artikel 3 – DOEL 

 

 De kindergemeenteraad heeft tot doel: 

- streven naar een kindvriendelijk beleid dat vertrekt vanuit de visie dat 

kinderen volwaardige medeburgers zijn van onze samenleving; 

- kinderen en jongeren van de gemeente te betrekken bij het beleid door hen de 

kans te geven om hun ideeën, wensen en opmerkingen kenbaar te maken.  

Met dit gegeven is er een voortdurende inspraak mogelijk en wordt er 

voortdurend gepeild naar de behoeften van de kinderen en jongeren ; 

-     kinderen en jongeren van de gemeente al spelenderwijs een aantal 

vaardigheden bij te brengen zoals samen overleggen, spreken in het openbaar, 

argumenten aandragen voor een overtuiging, toegevingen doen om tot een 

akkoord te komen, luisteren naar elkaar en respecteren wat anderen denken 

en doen; 
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-     kinderen en jongeren van de gemeente vertrouwd te maken met het 

functioneren van de democratie; 

-     de leefwereld van kinderen en jongeren van de gemeente te verruimen door 

hen in contact te brengen met andere kinderen, andere wensen, andere 

meningen; 

-     kinderen en jongeren van de gemeente de kans te geven om door te groeien 

naar de gemeentelijke jeugdraad; 

-    alle kinderen en jongeren van de gemeente te betrekken bij haar werking en 

haar initiatieven en  

-     een band te scheppen tussen de gemeente Aartselaar en de kinderen van de 

lagere school en het 1ste en 2de jaar van de middelbare school.    

 

 Artikel 4 - SAMENSTELLING 

  

 §1. De kindergemeenteraad is samengesteld uit stemgerechtigde leden en uit niet  

 stemgerechtigde leden. 

   

  A. STEMGERECHTIGDE LEDEN 

1. Woonplaats 

Alleen kinderen en jongeren woonachtig in de gemeente Aartselaar kunnen 

lid worden van de kindergemeenteraad. 

2. Duur van het mandaat 

Maximum twee jaar, beginnend vanaf de eerste vergadering van de nieuw 

herkozen kindergemeenteraad. 

3. Aantal bijeenkomsten per jaar 

Minimum vier bijeenkomsten per jaar.  

4. Aantal stemgerechtigde leden 

De gemeente Aartselaar telt 2 basisscholen waar uit elke klas van het 5de en 

6de leerjaar telkens 1 leerling wordt verkozen die reeds zetelt in de 

leerlingenraad. Kinderen van het 5de leerjaar die reeds in de 

kindergemeenteraad zetelden blijven dit gedurende het 6de leerjaar 

automatisch ook doen. Ook uit het 1ste jaar van de campus Middenschool 

Den Brandt te Aartselaar wordt 1 leerling verkozen die reeds zetelt in de 

leerlingenraad. 

5. Verkiezingsprocedure 

   Uit deze kindergemeenteraadsleden wordt aan het begin van de  

  installatievergadering door interne verkiezingen een kinderburgemeester en  

   een 1ste kinderschepen gekozen door middel van geheime stemming.  

  

 B. NIET-STEMGERECHTIGDE LEDEN 

1. Een volwassen secretaris woont de zitting bij met raadgevende stem. Deze 

secretaris is een medewerker van de gemeente en wordt aangeduid door 

het college van burgemeester en schepenen. 

2. De kindergemeenteraad wordt voorgezeten door gemeenteraadslid 

Anouk Beels. Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de 

kindergemeenteraad voorgezeten door gemeenteraadslid Paula De 

Leeuw. Alle gemeenteraadsleden zijn steeds welkom om de 
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kindergemeenteraden bij te wonen. 

3. De kindergemeenteraad kan op zijn vergaderingen andere mensen 

uitnodigen die meer weten over een bepaald onderwerp dat besproken 

wordt op de kindergemeenteraad. Zij wonen de vergadering van de 

kindergemeenteraad bij met raadgevende stem. 

 

§2. Om tot de kindergemeenteraad toe te treden, dient het kind de ‘kindereed’ af te 

leggen.  Deze eed luidt als volgt : « Ik zweer getrouwheid aan de kinderbevolking van 

Aartselaar en zal als raadslid mijn uiterste best doen! » 

  

 §3. Aan het lidmaatschap van de stemgerechtigde leden van de kindergemeenteraad 

 komt een einde: 

1. door ontslag van de betrokkene, 

2. als de leerlingenraad hem/haar daartoe niet meer mandateert, 

3. bij verhuis naar een andere gemeente en 

4. bij het verstrijken van de termijn van de legislatuur. 

  

 §4. Wanneer een kindergemeenteraadslid uittreedt omwille van ontslag zal een 

             plaatsvervanger aangeduid worden door de leerlingenraad. 

  

 §5. Bij afwezigheid of verhindering van de kinderburgemeester wordt zijn/haar  

  functie waargenomen door de 1ste kinderschepen.  

 

 Artikel 5 - RECHTEN EN PLICHTEN VAN STEMGERECHTIGDE LEDEN   

 

 §1. Plichten: 

1. Akkoord gaan met de doelstellingen van kindergemeenteraad en er zich willen 

voor inzetten om ze te bereiken; 

2. Telkens naar de vergaderingen van de kindergemeenteraad komen; 

3. Indien de raadsleden niet aanwezig kunnen zijn, verwittigen zij de secretaris 

hiervan. Er worden evenwel geen plaatsvervangers gestuurd; 

4. Proberen andere kinderen te helpen wanneer ze vragen hebben over een 

agendapunt van de kindergemeenteraad of ze informatie geven over de 

kindergemeenteraad. 

 

 §2. Rechten:  

 Spreek- en stemrecht op alle vergaderingen van de kindergemeenteraad . 

 

 Artikel 6 – WERKING 

 

 §1. De kindergemeenteraad wordt door de kindergemeenteraadsleden en de 

kinderburgemeester bijeengeroepen.  Zij stellen tevens de agenda van de 

kindergemeenteraad vast.  Elk kindergemeenteraadslid kan punten aan de agenda 

toevoegen. 

 §2. De kinderburgemeester, de kindergemeenteraadsleden en de voorzitter komen 

minimum 14 dagen voor de kindergemeenteraad samen om de agenda van de 

kindergemeenteraad verder voor te bereiden. 
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 §3. De kinderraadszittingen gaan door in de raadszaal maar kunnen eventueel op 

verplaatsing doorgaan. De datum van de installatievergadering wordt na de 

verkiezing van de leerlingenraad van oktober meegedeeld. Tijdens de 

installatievergadering worden de data van de andere raadszittingen meegedeeld.  

 §4. De kindergemeenteraad kan maar plaatsvinden, voor zover de leden van de 

kindergemeenteraad regelmatig werden opgeroepen en wanneer de volstrekte 

meerderheid (helft + 1) van het aantal leden aanwezig is. De stemming gebeurt door 

handopsteking. De kindergemeenteraad neemt beslissingen bij gewone meerderheid 

van stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden. 

 §5. De kindergemeenteraad vergadert in openbare zitting.  Iedereen mag en kan 

komen luisteren en op het einde van de bijeenkomst kunnen opmerkingen of vragen 

geformuleerd worden naar de kindergemeenteraad.  

 §6. De verslagen worden door de voorzitter opgevolgd en op regelmatige basis 

gebundeld en aan het college van burgemeester en schepenen en aan de 

kindergemeenteraadsleden overgebracht. De kinderraadsleden brengen zelf verslag 

uit in hun school of klas over wat besproken werd in de kindergemeenteraad. 

 §7. Alle briefwisseling van de kindergemeenteraad gebeurt vanuit het secretariaat 

van het gemeentehuis. 

 

 

 Artikel 7 - ONTBINDING 

De kindergemeenteraad  is opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde 

worden ontbonden. 

De ontbinding wordt uitgesproken door de kindergemeenteraad bij 2/3 meerderheid 

van de in functie zijnde stemgerechtigde leden, ofwel door de gemeenteraad. 

 

 


