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Elke vier jaar kiezen de inwoners van een 
gemeente de raad



Partijen die een meerderheid vormen, 
onderhandelen om een coalitieakkoord 
te bereiken



Elke partij in de coalitie draagt één of 
meerdere  wethouders (en hun taakgebieden) 
voor



De gemeenteraad stemt over 
de voordracht en de burgemeester neemt 
daarna de eed af



• De burgemeester 
heeft altijd 
openbare orde als 
taak

Een burgemeester solliciteert naar het ambt



De burgemeester en de wethouders 
vormen het College van B & W



Het College van B & W

• Bestuurt de gemeente.
• Voert de besluiten van de gemeenteraad 

uit. 
• Voert wetten en regelingen van het Rijk 

en de provincie uit. 
• Verantwoordelijk voor de financiën van 

de gemeente en de organisatie.
• De wethouder komt op voor de belangen 

van zijn taakgebied – heeft overleg met 
ambtenaren van Rijk/provincie en 
gesprekken met bewoners, bedrijven en 
organisaties.

• Vergaderingen zijn niet openbaar.
• Burgemeester is voorzitter en heeft 

stemrecht.

De Raad

• Stuurt de gemeente.
• Stemt over beleidsvoorstellen van college
• Controleert of het college het beleid goed 

uitvoert. 
• Kan de wethouders ontslaan of de Kroon 

vragen de burgemeester te ontslaan
• Stelt de begroting vast en controleert het 

financiële jaarverslag. 
• Een raadslid is een 

volksvertegenwoordiger en moet dus 
goede contacten met de inwoners 
hebben.

• Vergaderingen zijn openbaar en burgers 
kunnen inspreken.

• Burgemeester is voorzitter maar heeft 
geen stemrecht.



De gemeentesecretaris De Griffie

• De raad wordt gesteund door de griffie
• Elke gemeente heeft een griffie, meestal met 

een griffier en meerdere medewerkers
• De griffier is de secretaris van de raad en 

ondersteunt de raad
• Takenpakket verschilt per gemeente
• De griffie is door de raad aangesteld –

ambtenaar, onafhankelijk, politiek neutraal

• Het college benoemt de secretaris en 
bepaalt zijn/haar taken

• De secretaris is de algemeen directeur van 
de gemeente

• Ook strategisch adviseur voor het college 
en ondertekent de stukken die van het 
college uitgaan

• De secretaris werkt nauw samen met de 
burgemeester en de griffie (‘de driehoek’)



• Raadscommissies:
o voorbereiden de besluitvorming in de raad en 

overleg met het college als nodig
o geven advies aan de raad over voorstellen van 

het college
o er zijn ook soms burgerleden (zonder 

stemrecht in raad)
o vergaderingen zijn normaal openbaar en er is 

vaak ook een vorm van spreekrecht voor 
inwoners

• Er zijn ook andere commissies, zoals commissie 
voor de bezwaar- en beroepschriften.

De gemeenteraad stelt 
commissies in en bepaalt 
welke commissies er zijn in de gemeente



QUIZ!

Wie moet je benaderen voor wat?



Wie heeft laatste woord in de gemeente?

GemeenteraadBurgemeesterWethouders en 
hun ambtenaren

1 2 3



Wie heeft de meeste invloed op beleid?

GemeenteraadBurgemeesterWethouders en 
hun ambtenaren

1 2 3



Bij wie trek je aan de bel als bestuurders en
ambtenaren niet luisteren?

GemeenteraadBurgemeesterWethouders en 
hun ambtenaren

1 2 3



Bij wie trek je aan de bel als niemand bij de 
gemeente je belang meeneemt?

GemeenteraadBurgemeesterLokale media
1 2 3



Wie is het meest gevoelig voor media 
aandacht?

GemeenteraadBurgemeesterWethouders en 
hun ambtenaren

1 2 3



Wie is het meest gevoelig voor human 
interest/emoties?

GemeenteraadBurgemeesterWethouders en 
hun ambtenaren

1 2 3



Wie is het meest gevoelig voor een argument 
gebaseerd op feiten?

GemeenteraadBurgemeesterWethouders en 
hun ambtenaren

1 2 3
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Wanneer moet je wat doen?

Drie cycli

• Verkiezingscyclus
• Beleidscyclus
• Begrotingscyclus



Verkiezingscyclus

Twee jaar vóór verkiezingen
(in 2020, 2024, 2028…)

januari februari maart

april mei juni

juli augustus september

oktober november december

Landelijk partijbureau stelt het raamwerk op voor een lokaal 
verkiezingsprogramma 



Verkiezingscyclus

Eén jaar vóór verkiezingen
(in 2021, 2025, 2029…)

januari februari maart

Lokale partij begint met 
schrijven aan concept-
verkiezingsprogramma

Lokale partij begint met 
kandidaten uit te nodigen 

voor de lijst 

april mei juni

Lijsttrekker wordt 
gekozen 

juli augustus september

De lijst-

oktober november december

-volgorde wordt vastgesteld

Verkiezingsprogramma wordt vastgesteld (op ledenvergadering/in het bestuur)



Verkiezingscyclus
Verkiezingsjaar

(2022, 2026, 2030…)
januari februari maart

Campagne begint voor de 
partijen

Verkiezingen + installatie 
nieuwverkozen raad

Coalitieonderhandelingen 
beginnen

april mei juni

Presentatie van de 
Voorjaarsnota/Kadernota

Presentatie van het nieuwe college en coalitieakkoord 

juli augustus september

oktober november december

Presentatie van de eerste 
begroting Stemmen over eerste begroting



Beleidscyclus



Beleidscyclus

Energiecoöperatie

Ambtenaren/
bestuurders

Bestuurders

Rechtbank/Provincie

Raad(scommissies)
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Begrotingscyclus (1)

• Het coalitieakkoord geeft de 
beleidsvoornemens voor de vier jaren 
tussen verkiezingen, dan elk jaar:

• Mei-juli: Kadernota – voorbereiding op de 
programmabegroting
o Wensen en extra uitgaven voor het volgende jaar, en 

soms volgende vier jaar - speerpunten voor het beleid
o Een deel komt uit het akkoord, een deel wordt 

aangedragen door ambtenaren
o Begint met ambtenaren in maart, dan naar college om 

het voor te stellen aan de raad, dan naar commissies 
en daarna besproken en vastgesteld door raad in juni



Begrotingscyclus (2)

• Begroting
o Voornemens en activiteiten voor 1 jaar
o Begint bij de ambtenaren eind augustus, dan 

naar college, dan naar commissies en 
vastgesteld door raad in november/december

• Jaarrekening
o Verantwoording over inkomsten en uitgaven in het 

afgelopen begrotingsjaar
o Begint in ambtenaren in januari, dan naar 

accountant, dan naar college, dan naar 
commissies en vastgesteld door raad in juni/juli
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Partijpolitiek: wat betekent de positie van 
de landelijke partij voor de raadsleden?



Tweedekamer posities
2021 verkiezingen – milieu en klimaat



Landelijke stellingen
verkiezingen 2021 – milieu en klimaat

Helemaal mee 
eens

Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet
mee eens

De klimaatcrisis
wordt overdreven

Er moet strengere
klimaat-
wetgeveing
komen, zelfs als
dit economische
groei in de weg
staat.

Nederland moet
meer
kerncentrales
bouwen



Landelijke standpunten uit
verkiezingsprogramma’s 2021

Ambitie
Nederland 2030 
tov 1990

Solide bijdrage
aan
Klimaatakkoord
Parijs

49% reductie tenminste 60% 
reductie. 

60% reductie tenminste 55% 
reductie

55% reductie Het klimaatdoel
wordt
aangescherpt

Klimaatneutraal

Participatie We willen een
landelijk
burgerberaad
van 150 burgers. 
Mensen zoveel
mogelijk in de 
gelegenheid
stellen om zelf
schone energie
op te wekken. 

Minimaal 50% 
lokaal eigendom
voor duurzame
energie
opwekking op 
land met extra 
financiering en
bindende
afspraken nog
steviger
verankeren. 

Er komen
burgerberaden. 
EnergiecoöperaJ
es krijgen
goedkope
leningen, 
deskundig advies
en hoeven te
voldoen aan
minder strenge
regels. 

Niet alleen
individuele
bewoners, ook
[.....] VvE's, 
buuren, wijken, 
corporaJes en
coöperaJes, en
andere
collecJeven
krijgen hulp om 
de juiste
oplossing voor
hun huizen te
vinden. 

Burgers, bv. in 
energiecoöperaJ
es, krijgen de 
ruimte krijgen
terwijl de 
overheid
duidelijk regie 
voert. Er komt
een
ontwikkelfonds
om energie-
coöperaJes te
ondersteunen. 

Wij zetten
publieke
energie-
voorzieningen
op waarmee we 
zonnepanelen
op zoveel
mogelijk
geschikte daken
gaan leggen. 

Er komen
(fiscaal) goede
regelingen voor
het opwekken
en opslaan van 
energie op 
wijkniveau. 
Hierdoor kunnen
hele wijken
samen energie
opwekken en
delen. 

Zon en wind op 
land 

Natuur en
landbouw-
gronden ontzien, 
zolang er volop
ruimte is op 
daken. 

Lokaal draagvlak
is voorwaarde. 
Voorkeur voor
wind-op-zee en
zon- op-daken. 

Geen dak blijft
onbenut voor
zonnepanelen. 
Binnen de 
afspraken van de 
zonneladder is er 
ruimte voor
grote zonne-
energievelden. 

Zonnepanelen
en groene daken
verplicht voor
eigenaren van 
grote gebouwen. 

We ontzien
landbouw- en
natuurgronden
zoveel mogelijk
en stimuleren
wind op zee en
zon op daken. 

Gedragscode
Zon op Land 
helpt om 
zorgvuldig met 
zonne-energie
projecten om te
gaan. 

Zonnepanelen
op zoveel
mogelijk
geschikte daken. 
Woningen
collectief van 
zonnepanelen
voorzien. 

Geen
zonneparken in 
de natuur en in 
principe ook niet
op landbouw-
grond. Een
‘zonneladder’ is 
onderdeel van 
het afwegings-
kader. 



Denk aan de politiek,
maar ook aan de persoon
• Kijk naar de lokale verkiezingsprogramma’s.
• Kijk naar uitspraken en stemgedrag van je 

gesprekspartner.
• Kijk naar de persoon achter het raadslid.
• Wethouders komen ook van een partij maar 

zijn er voor de hele gemeente.
• Ambtenaren moeten neutraal blijven, maar 

blijven natuurlijk mensen.



Cases

Hoe zouden jullie deze situatie benaderen?



Wat is de beste aanpak?
Wat doe je om 100% lokaal eigendom van 
zonnevelden als beleid te krijgen?

• Collegeprogramma: “In overleg met de Houtense
samenleving bepalen wij hoe de plaatsing van 
zonnepanelen gestimuleerd kan worden en wat dit 
vraagt van de samenwerking met de lokale 
initiatieven. Dit werken wij uit in het klimaatplan.”

• Coalitie (15): CDA (4), VVD (4), GL (5, wh), CU (2)
• Oppositie (13): ITH (5), D66 (3), PvdA (2), SGP (2), 

HA! (1)



Wat is de beste aanpak?
Wat doe je om een zoekgebied-wind te krijgen?

• Coalitieakkoord: “Wij pakken de plannen zoals 
vastgelegd in het Spoorboek Klimaatneutraal 
2040 ambitieus op. Ten aanzien van elektriciteit 
zetten we vol in op zonne-energie en starten 
een maatschappelijke discussie ten aanzien 
van windenergie.”

• Coalitie (15): CDA (7), VVD (4), D66 (4, wh)
• Oppositie (13): RVB (4), Senioren (2), PvdA/GL 

(3), CU-SGP (1), Lijst 8 Kernen (1)



QUIZ!

Wat is de beste aanpak


