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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
KINDERRAAD 

Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 14/3/2002 

 

Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 24/5/2022 

  

 

 

 

Artikel 1: Doelstellingen en statuut 

 

Het gemeentebestuur van Londerzeel richt een kinderraad op.  

De doelstellingen van de kinderraad zijn: 

 

• De verkozenen vormen een adviesraad. Ze fungeren als klankbord en geven input 

en feedback bij bepaalde dossiers uit de meerjarenplanning. Zo verhogen we 

participatie en een kindvriendelijke toets bij het beleid.  

• De deelnemende kinderen worden actief betrokken in het gemeentelijk beleid. 

Tijdens elke samenkomst krijgen de leden van de kinderraad de mogelijkheid om 

problemen, wensen en aandachtspunten te signaleren met betrekking tot hun 

woon- en schoolomgeving. Bij de start van de legislatuur worden een aantal 

thema’s voorgesteld vanuit de diensten/het bestuur waaruit de verkozenen kunnen 

kiezen om samen rond aan de slag te gaan. 

• Kinderen leren door hun deelname aan de kinderraad met elkaar in dialoog te gaan, 

naar elkaar te luisteren, te spreken in het openbaar en effectief naar oplossingen te  

zoeken.  

• De verkozenen maken kennis met de democratische basisprincipes door middel van 

het spelenderwijs simuleren van verkiezingen. De kinderen krijgen een beter inzicht 

in het functioneren van een openbaar bestuur en worden betrokken bij actuele 

beleidspunten. 

 

De Kinderraad is een niet-bindend adviesorgaan. 

 

Artikel 2: Verkiezingen 

 

1. De kinderraadsleden vertegenwoordigen onderstaande scholen: 

 

• Gemeentelijke basisschool Ter Elst  

• Vrije basisschool Virgo Sapiens  

• Vrije basisschool De heide 

• Gemeentelijke Kouterschool  

• Vrije basisschool Sint – Amandus 

• Gemeentelijke Centrumschool 

 

2. Bij de samenstelling van de kinderraad dient elke participerende school 

vertegenwoordigd te zijn. 

 

3. De verkozen kinderraadsleden engageren zich voor een termijn van 2 

opeenvolgende schooljaren. Er worden dus tweejaarlijks verkiezingen 

georganiseerd in september,  met een verkiezingsjaar in het 4de leerjaar en 5de 

leerjaar. Deze stabiele groep zal vervolgens 2 jaar samenwerken rond  bepaalde 

projecten of thema’s. 
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Artikel 3: Vergaderingen 

 

De dienst Vrije Tijd bereidt de vergaderingen voor en begeleidt ze. Afhankelijk van de 

agendapunten, worden andere betrokken diensten, schepenen of leden van het 

gemeentebestuur betrokken.  

 

• We plannen het aantal samenkomsten tot maximaal 4 op jaarbasis opdat we een 

kwalitatieve en inhoudelijk boeiende sessie kunnen waarborgen. 

• De verslaggeving wordt opgenomen door de vrijetijdsconsulent. 

• De vergaderingen vinden standaard plaats in het Administratief Centrum, maar 

plaatsbezoeken zijn ook steeds mogelijk.  

• Na driemaal zonder reden afwezig geweest te zijn, wordt men verondersteld 

ontslagnemend te zijn. 

 

Artikel 4: Algemeen  

 

• De kinderraadsleden hebben geen recht op een aanwezigheidsvergoeding.  

• De kinderen worden ter plaatse gebracht en opgehaald door hun ouders of hun 

aangestelde.  

• De kinderraadsleden verplaatsen zich op de verantwoordelijkheid van de ouders of 

voogd naar en van de vergaderlocatie. Het gemeentebestuur is hierbij niet 

aansprakelijk voor eventuele ongevallen.  

• De gemeente heeft het recht om kinderen tijdelijk te weigeren om gegronde, vooraf 

meegedeelde redenen.  

• Enkel mits een uitdrukkelijk toestemmingsbewijs van de ouder(s) verlaten de 

kinderen/leden de vergadering vroegtijdig.  

• Kosten voor externe activiteiten zoals busvervoer, toegangsbewijzen, e.a. worden 

binnen de mate van het mogelijke gedragen via de werkingskosten van de dienst 

vrije tijd. 

 

Artikel 5: Agenda en jaarthema 

 

Het jaarthema en de acties waar rond wordt gewerkt, worden bij de start van  het 

werkjaar bepaald in samenspraak met de verkozenen. De kinderraadsleden kiezen samen 

uit enkele naar voren geschoven thema’s gerelateerd aan de meerjarenplanning. Hierbij 

streven we er naar om door middel van speelse en kindvriendelijke 

participatiemethodieken de kinderraad als klankbord te laten fungeren. Zo beogen we 

participatie en een kindvriendelijke toets bij het beleid.  

 

Artikel 6: Stemming 

 
Mogelijke stemming gebeurt door middel van handopsteking. Voorstellen worden 

aanvaard met meerderheid tegen minderheid.  

 

Artikel 7: Verzekering 

 

Het gemeentebestuur heeft een polis “burgerlijke aansprakelijkheid” afgesloten. 

Persoonlijke ongevallen worden gedekt door de familiale polis. 
 


