
Openingsdia

Beeld op de positie van dit grijze kader. 

1. Voeg een afbeelding toe
2. Muis-klik rechts op de afbeelding en selecteer 

‘Bijsnijden’
3. Pas de breedte van de afbeelding aan en zonodig de 

uitsnede
4. Selecteer de afbeelding en ga naar menu ‘Schikken / 

Naar achtergrond’ om deze achter het blauwe kader te 
plaatsen

5. Verwijder dit grijze kader

Hier de titel van de presentatie invoegen

Politiek Actief: bijeenkomst 2 



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Praktische afspraken

- Check: geluid uit en de camera aan
- Verschillende momenten om vragen te stellen
- Interactie
- Gebruik de chat: woord/ PvO (punt van orde) en IR 

(interputie)

Presentator
Presentatienotities
praktische afspraken bij deze online training…Woord: je wilt iets vragen/ zeggenPvO: over de orde van de vergadering. bv dat mijn geluid het niet doet.IR: als je iemand wilt onderbreken/ aanvullen



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Programma van vandaag
• Taken en rollen van de gemeenteraad  kaderstellende rol
• Hoe werkt alles samen (raad/ college/ ambtelijke 

organisatie)?

• De toolkit van een raadslid (raadsinstrumenten) en 
bevoegdheden gemeenteraad

• Hoe word je politiek actief?

• Speeddaten met raadsleden



Beelddia

Beeld op de positie van dit grijze kader. 
Tekst vrij te positioneren.
Breedte 25,4 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een afbeelding toe
2. Muis-klik rechts op de afbeelding en selecteer ‘Bijsnijden’
3. Pas de breedte van de afbeelding aan en zonodig de uitsnede
4. Selecteer de afbeelding en ga naar menu ‘Schikken / Naar achtergrond’ 

om de afbeelding achter de tekst te plaatsen

Kop
Plaatsing in gekleurd kader
Links of rechts tegen de rand 
aan plaatsen, hoogte afhankelijk 
van achterliggende afbeelding

Maak het kader rondom de 
tekst ca. 1 cm groter

Taken van de gemeenteraad



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Rondje deelnemers:

Online bekijken van de politieke partijen 
Stichtse Vecht: wat valt je op? 

Presentator
Presentatienotities
Rondje langs de deelnemers:Hoe was je week? Hoe zit je erbij?



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Check: Wat zijn de drie rollen van de 
gemeenteraad?

Presentator
Presentatienotities
Het is de vorige keer kort aangestipt. We gaan hier nu iets dieper op in. Wie weet ze nog? Gebruik de chat!



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

De drie rollen van de gemeenteraad

1. Volksvertegenwoordiger
Het vertegenwoordigen van de inwoners

2. Kadersteller
Het vaststellen van de algemene beleidskaders

3. Controleur
Het controleren van het beleid van het College van 
B&W

Presentator
Presentatienotities
De eerste taak is het vormen van de volksvertegenwoordiging. Dit is een hele natuurlijke taak, omdat de gemeenteraad door de inwoners is gekozen. Toch brengt deze functie vaak lastige dilemma’s met zich mee; elk besluit kent voor- en tegenstanders en lang niet bij elke keuze kun je terugvallen op je verkiezingsprogramma en dus zul je nieuwe afwegingen moeten maken. �De tweede taak is kaderstellen. Dit houdt in dat de gemeenteraad op hoofdlijnen bepaalt wat er nodig is in een gemeente; aan huishoudhulp voor ouderen, parkeergarages of bijvoorbeeld aan sportvoorzieningen. Het college gaat hier vervolgens mee aan de slag, maar daarmee verdwijnt de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad nog niet.�Hier komt namelijk de derde taak om de hoek kijken: de raad ziet er op toe of het college alle plannen die zij hebben aangenomen wel uitvoert en of deze naar behoren en binnen budget worden volbracht.
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Momenten kaderstelling

• Na de verkiezingen: collegeprogramma (agendabepaling lange termijn)

• Beleids- en besluitvorming: 
• agenda van de raad
• politiek debat in raads- en commissievergaderingen
• kaderstellende beleidsnota’s
• kaderstellende uitspraken
• overige instrumenten raadsleden

De begroting: programmabegroting en jaarrekening (P&C cyclus)

Kaderstellen
9



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede



Beelddia

Beeld op de positie van dit grijze kader. 
Tekst vrij te positioneren.
Breedte 25,4 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een afbeelding toe
2. Muis-klik rechts op de afbeelding en selecteer ‘Bijsnijden’
3. Pas de breedte van de afbeelding aan en zonodig de uitsnede
4. Selecteer de afbeelding en ga naar menu ‘Schikken / Naar achtergrond’ 

om de afbeelding achter de tekst te plaatsen

Kop
Plaatsing in gekleurd kader
Links of rechts tegen de rand 
aan plaatsen, hoogte afhankelijk 
van achterliggende afbeelding

Maak het kader rondom de 
tekst ca. 1 cm groter

Politiek Actief – bijeenkomst 3

Toolbox raadslid



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

De toolbox van een raadslid (1)

• Vragenrecht: schriftelijke en mondelinge vragen

• Motie: verklaring over een onderwerp waarmee een oordeel, 
wens of verzoek wordt uitgesproken

• Amendement: voorstel tot een wijziging van de tekst van een 
voorgesteld raadsbesluit



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

De toolbox van een raadslid (2)

• Initiatiefrecht: een initiatiefvoorstel is een vorm van actieve 
kaderstelling

• Interpellatie: verzoek indienen om het College vragen te 
stellen over een onderwerp dat niet op de agenda staat.



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

De toolbox van een raadslid (3)

• Recht van onderzoek: indienen van een verzoek om 
onderzoek te doen naar het door het College gevoerde 
beleid.

• Raadsenquête: onderzoek naar het door het College 
gevoerde beleid waarbij de enquêtecommissie getuigen en 
specialisten in het openbaar verhoort (zo nodig onder 
ede).



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Bevoegdheden gemeenteraad

• Verordeningen maken: gemeentelijke 
wetgeving/ voorschriften

• Budgetrecht: begroting en jaarrekening 
vaststellen en hoogte gemeentelijke tarieven en 
belasting bepalen. De bevoegdheid van de raad 
om financiële middelen beschikbaar te stellen.

Presentator
Presentatienotities
Verordeningen: alle inwoners moeten zich daaraan houden. Gemeentelijke regels. Op grond van artikel 149 van de Gemeentewet heeft de raad het recht om verordeningen te maken die hij in het belang van de gemeente nodig acht. De begroting en jaarrekening vast te stellen en de hoogte van gemeentelijke tarieven en belastingen te bepalen. Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet ziet de raad erop toe of de begroting in evenwicht is en of dit evenwicht de eerstvolgende jaren wordt gerealiseerd.



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Presentator
Presentatienotities
(Pauzemomentje??)Gaan zo verder met de voorbereiding op de raadsvergadering. Vragen een raadslid, een wethouder en de griffier hoe men dat doet. En daarna kijken we naar een deel van de raadsvergadering.



Beelddia

Beeld op de positie van dit grijze kader. 
Tekst vrij te positioneren.
Breedte 25,4 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een afbeelding toe
2. Muis-klik rechts op de afbeelding en selecteer ‘Bijsnijden’
3. Pas de breedte van de afbeelding aan en zonodig de uitsnede
4. Selecteer de afbeelding en ga naar menu ‘Schikken / Naar achtergrond’ 

om de afbeelding achter de tekst te plaatsen

Kop
Plaatsing in gekleurd kader
Links of rechts tegen de rand 
aan plaatsen, hoogte afhankelijk 
van achterliggende afbeelding

Maak het kader rondom de 
tekst ca. 1 cm groterHoe word je politiek actief?



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Hoe word ik actief in de politiek? (1)

Kiesrecht - Het recht van om deel te nemen aan het 
politieke proces (..) door middel van verkiezingen

Passief - het recht om zich kandidaat te stellen 
Actief - het recht een stem uit te brengen

16 maart: verkiezingen
- 22 december laatste dag registratie aanduiding
- 31 maart dag kandidaatstelling
- neem z.s.m. contact met ons op!

Presentator
Presentatienotities
Laatste dag registratie aanduiding: 22 december 2021- Dag van de kandidaatstelling: 31 januari 2022



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Hoe word ik actief in de politiek? (2)
• Actief lid worden van een (lokale) politieke partij 
• Begin zelf een partij

Onverenigbare functies
• Wonen in Stichtse Vecht, geen ambtenaar
• Integriteit/ weerbaarheidscheck bestuur politieke partij

Hoe kom ik op een kieslijst?
 Wat is je politieke drive?
 Wat moet ik kunnen? Wat voeg je toe binnen een partij?
 Heb je voldoende tijd voor ‘bijbaan’ 15 u p/wk?
 Procedure/ selectie: elke politieke partij bepaald dat zelf

Presentator
Presentatienotities
Integriteit/ onverenigbare functies:Minister, staatssecretarislid van de Raad van Statelid van de Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsmanCommissaris van de Koning, gedeputeerdesecretaris van de provincie, griffier van de provincieburgemeesterwethouderlid van de rekenkamergemeentelijk ombudsman of lid van de ombudscommissieambtenaar, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Wel/ niet politiek actief worden?

Delen ervaring:

- Waarom politiek actief worden?
- Waar zit eventueel je twijfel? 



Beelddia

Beeld op de positie van dit grijze kader. 
Tekst vrij te positioneren.
Breedte 25,4 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een afbeelding toe
2. Muis-klik rechts op de afbeelding en selecteer ‘Bijsnijden’
3. Pas de breedte van de afbeelding aan en zonodig de uitsnede
4. Selecteer de afbeelding en ga naar menu ‘Schikken / Naar achtergrond’ 

om de afbeelding achter de tekst te plaatsen

Kop
Plaatsing in gekleurd kader
Links of rechts tegen de rand 
aan plaatsen, hoogte afhankelijk 
van achterliggende afbeelding

Maak het kader rondom de 
tekst ca. 1 cm groterSpeeddate



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Vooruitblik bijeenkomst 3

Bijeenkomst 3: de raadsvergadering

Je ontvangt deze week een mail met huiswerk:
- Filmpjes over debatteren
- Link naar bestuursinformatiesysteem:  

vergaderstukken en uitzendingen

 Kijk/ luister stukjes van commissie- en 
raadsvergaderingen



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Speeddate met raadsleden
• 8 partijen doen mee
• 1-minuut pitch per fractie
• 5 minuten gesprek/ vragen  wissel
Hoe vullen ze het raadslidmaatschap in? Wat vinden ze belangrijk? Waar staat hun 
partij voor? Hoe zijn ze zelf politiek actief geworden? Hoeveel tijd besteden ze aan het 
raadslidmaatschap? Wat leuk en minder leuk?

• Pauze (tot 15:15/ 20:45 uur)
• Link in chat om naar spatial chat te gaan
• Gebruik browser Google Chrome
• Hanneke vangt jullie op in spatial chat (middenin de ruimte bij 

informatie-icoon) en legt het programma uit!

Presentator
Presentatienotities
Link en tijd in de chat zettenAls de cursisten in SpatialChat komen dan is er in het midden van de ruimte een informatieicoon. Daar sta ik iedereen op te wachten en krijgen ze een korte instructie: 1 of 2 cursisten per fractie. Iedere ronde duurt 5 minuten. Na de 5 minuten volgt er een signaal en wisselen de cursisten van fractie. Camera en geluid aan. Voor het beste resultaat gebruik je de browser: Google Chrome. Handig voor jou om te weten: de raadsleden zijn vanaf 15:10 uur en 20:40 uur aanwezig. Link->  https://spatial.chat/s/speeddate
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