
Workshop 
‘lokale belangenbehartiging 

rond de 
gemeenteraadsverkiezingen’ 

Start: 19:30 
Voor nu: pak gerust nog even een kopje koffie



Wallaart & Kusse 



Spelregels
/ Iedereen staat op mute 
/ Naam veranderen naar naam én organisatie 
/ Vragen stellen mag altijd, graag in de chat
/ Na afloop ontvangt iedereen de powerpoint presentatie 



Programma 
/ Quiz over de spelers van de gemeente 
/ Tijdlijn gemeenteraadsverkiezingen
/ Gastsprekers: Paul Smeulders
/ Handvatten voor een plan
/ Aan de slag!



Kahoot Quiz
/ Ga naar Kahoot.it 
/ Thibault stuurt de link ook in de chat
/ De pin staat zo in beeld



Hoe werkt de gemeente? 

  Gemeenteraad

   College van B&W

Adviseert,voert uit en 
ondersteunt

Geeft opdracht

Stelt kaders Controleert

  Beleidsambtenaren

Ondersteunt
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De gemeente



Gemeenteraad
Hoogste orgaan in de gemeente:

- Beslist over plannen
- Controleert op uitvoering
- Vertegenwoordigt jou! 

● Raadsleden verdeeld in politieke fracties
● Coalitie (vormt college) versus oppositie
● Raadscommissies en raadsvergaderingen
● Beslissingen bij meerderheid van stemmen
● Ondersteuning door griffie



Gemeenteraadsleden 
● Raadswerk is een ‘bijbaan’ 
● Altijd op zoek naar nieuwe (profilerings)punten 
● Houd rekening met politieke achtergrond
● Voor meerderheid altijd een coalitiefractie nodig
● Aansluiten bij de agenda van de raad!
● Zorg dat je relevante info op tijd aanlevert

/ Spreek eens in in de 
gemeenteraad!



College van B&W 
● Dagelijks bestuur van de gemeente
● Iedere wethouder heeft een eigen portefeuille
● Burgemeester is voorzitter van de raad en voorzitter van het 

college
● Vergaderen bijna altijd op dinsdag, nemen dan collegebesluiten
● Wethouder stemt alles eerst af met de coalitie en de 

ambtenaren.

/ Laat de wethouder shinen tijdens 
een werkbezoek aan jouw buurt
/ Lees het coalitieakkoord

/ Gevoelig voor dingen die kunnen schaden of 
credits opleveren (media)
/ Soms nog op zoek naar de invulling van een vaag 
omschreven ambitie 



Ambtenaren
● Signalering in de samenleving
● Uitvoering van raadsbesluiten
● Schrijven beleidsstukken
● Schrijven preadvies op moties en amendementen
● Voorbereiding werkbezoeken etc. voor wethouder 
● Bezig met ‘werkbare’ uitvoering

/ Laat je gezicht zien bij inspreek- 
of voorlichtingsavonden

/ Geen politici!
/ Inhoudelijk expert in de gemeente op hun 
onderwerp
/ Behoefte aan informatie uit de praktijk
/ Belang bij ‘geen gedoe’ of verrassingen



Politieke seizoenen
Jaar 1 - Ploegen

Jaar 2 - Zaaien

Jaar 3 - Oogsten

Jaar 4 - Feesten



Fase Geel 

Verkiezingsprogramma’s worden 
opgesteld

Fase Oranje

Verkiezingsprogramma’s worden 
vastgesteld

Fase Roze

Kandidatenlijsten vastgesteld en in januari 
start de campagne

Fase Paars

Colleges worden gevormd

HII - 2020
(21-15 mnd)

HI - 2021
(15-9 mnd)

HII - 2021
(9-3 mnd)

HI - 2022
(3-0 mnd)

HII - 2022

Tijdlijn Gemeenteraadsverkiezingen
16 maart 2022  



Grove planning:
/ Deze zomer geschreven 
/ In het najaar goedgekeurd op de ALV van partijen

Jouw idee onder de aandacht: 
/ Schrijf een inbreng voor het verkiezingsprogramma 
/ Pleit voor aanpassingen in het verkiezingsprogramma door amendementen in te 
dienen op de ALV
/ Maak een stemadvies op basis van de verkiezingsprogramma’s

Verkiezingsprogramma’s



Grove planning:
/ Loopt vanaf januari t/m 16 maart 2022

Jouw idee onder de aandacht: 
/ Organiseer een verkiezingsdebat 
/ Organiseer een werkbezoek voor kandidaat-raadsleden 
/ Organiseer een ludieke actie

Campagnetijd 



Grove planning:
/ De nieuwe raad wordt geïnstalleerd
/ De coalitieonderhandelingen vinden plaats 

Jouw idee onder de aandacht: 
/ Feliciteer nieuwe raadsleden (en later nieuwe wethouders)
/ Schrijf een brief voor de coalitieonderhandelingen 
/ Organiseer werkbezoeken/ informatiebijeenkomsten 

Na 16 maart 2022



Bedenk:
/ De ambtenaren blijven gewoon zitten
/ De raadsleden en wethouders gebruiken de laatste fase in de raad om zich/de 
partij te profileren

Jouw idee onder de aandacht: 
/ Onderhoud het contact met relevante ambtenaren 
/ Bespreek met relevante politici hoe je in deze laatste fase kan samenwerken

Gedurende de hele periode



In gesprek met Paul Smeulders



Handvatten voor acties 
Inhoud

/ Welke relevante informatie heeft uw 
organisatie?  

Proces

/ Welke relevante momenten zijn er 
de komende tijd? 
 

Medestanders

/ Met welke organisaties kunt u 
samenwerken?  

Relatie

/ Wie heeft er invloed op de 
beslissing en wat vindt hij/zij 
belangrijk? 



/ Neem een paar minuten voor jezelf om te bepalen wat je wil bereiken bij de 
politiek. Tip: maak dit zo concreet mogelijk. 

/ Deel de doelen met elkaar. 
/ Kies één lobbydoel waarvoor jullie een plan uitwerken. 
/ Denk na over: wat deel je, met welke organisatie(s), op welk moment gericht op 
wie? 

In break-out rooms



/ Tabel invullen helpt met bepalen strategisch doel
/ We starten eerst in de ‘main session’ met een voorbeeld
/ Daarna gaan we met groepjes in ‘breakout rooms’ aan de slag
/ De bevindingen presenteert elk groepje

Strategisch doel 



Strategisch doel  
STRATEGISCH DOEL

Wat is ons probleem? Wat is anders als het probleem wordt opgelost?

Waarom is het probleem nog niet opgelost? Wat is er nodig om het probleem op te lossen? 

Wat voor verandering  is er nodig?



Verandertheorie 
STRATEGISCH DOEL

Wat hebben we nodig om ons doel te bereiken? Welke machthebbers hebben de sleutel in handen? 

Welke middelen hebben wij die deze machthebbers 

nodig hebben? 

Hoe kunnen wij de middelen die wij hebben inzetten 

om van de machthebbers te krijgen wat we willen? 

Hoe gaan we onze verandering bereiken? 


