
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 3 

Presentator
Presentatienotities
Voeg voor de openingsdia een afbeelding toe uit het ProDemos beeldarchief.Ga in het menu naar Schikken / Naar achtergrondVergroot zonodig de afbeelding, zorg dat het kader gevuld is en maak een aardige uitsnede.



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
• Waarover besluit de raad?
• Vergadercyclus gemeenteraad
• Hoe weet je als raadslid wat je moet besluiten?

• Hoe bereiden partijen zich voor? (gastsprekers)
• Politieke bril opzetten

• Casus Watertoren: de praktijk

• Afronding cursus

Presentator
Presentatienotities
Leerdoelen:Je weet hoe de gemeenteraad vergadertJe snapt hoe partijen zich voorbereiden op de vergadering, hoe men standpunten bepaaldJe kent de rollen van de raad, de burgemeester en de wethouderJe hebt een beeld van hoe een debat gevoerd wordt



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:

- Terugblik speeddaten: wat neem je hiervan 
mee?

- Raadsinformatiesysteem bekeken? Stukjes van 
vergaderingen gezien? Wat valt je op? 

Presentator
Presentatienotities
Rondje langs de deelnemers



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

Vergaderingen 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

Waarover besluit de raad?

Alles wat een gemeente doet is ooit besloten door de (landelijke) 
politiek

Groot deel van wat er in gemeente gebeurt hoeft niet via de raad. 
Soms ambtelijk bevoegd, soms college bevoegd

Raad in beeld bij Kaderstellen en Controleren
• Nieuw beleid op hoofdlijnen
• Verdelen van geld
• Kijken of vooraf gestelde doelen behaald zijn
• Volksvertegenwoordiger: zit daar namens de inwoners

Presentator
Presentatienotities
(Korte herhaling van vorige keren:)Deels landelijk: medebewind, zijn al besluiten over genomen.Deels eigen beleid van de gemeente. Raad op hoofdlijnen



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

Vergadercyclus van de gemeenteraad
Commissievergaderingen
• Voorbespreken van en debatteren over voorstellen/ moties/ 

initiatieven
• Commissie Fysiek Domein/ Sociaal Domein/ Bestuur & 

Financiën 
• Informatieve commissies: informatie en vragen
• Commissieleden mogen meepraten (maar niet besluiten)

Raadsvergaderingen
• Debat en besluitvorming: de meerderheid beslist

Presentator
Presentatienotities
Wie wel eens geweest bij raad of commissie? CHAT: geef iemand het woord, wat voor soort vergadering was het? Onderwerp onthouden?



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

Debatteren
Best lastig!
Niet: een lange monoloog voorlezen met veel 
standpunten

- Kort en bondig: geef 3 heldere argumenten 
- Breng structuur aan en herhaal (vertel wat je gaat 

zeggen, zeg het en vertel wat je hebt gezegd )
- Luisteren naar anderen en reageer  weerleggen 

argumenten ander
- Verras in plaats van eindeloos herhalen argument

Presentator
Presentatienotities
Refereren aan filmpje van debatinstituut via de mail met huiswerk: gekeken?



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 wordt een standpunt bepaald?

Hoe weet een raadslid wat een juist besluit is?
- BOB: beeldvorming (informatiefase)/ oordeel/ besluitvorming
- Informatie: uit het college, inloopavonden, eigen bronnen, 

luisteren naar inwoners
- Tegengestelde belangen, algemeen vs persoonlijk belang
- Fractievergaderingen: met elkaar binnen de partij afwegen
- Partijstandpunten (landelijk), verkiezingsbeloftes
- Coalitieafspraken
- We vragen het zo aan de gastsprekers

Presentator
Presentatienotities
BOB-modelBeeldvorming: informatie verzamelen, heldere probleemdefinitieOordeel: meerdere oplossingen mogelijk, criteria opstellen op basis waarvan je oplossingen kunt beoordelenBesluit: wat willen we? kiezen obv de criteria(daarna komt de uitvoering)Casus: verschillende brillen, gezichtspunten en rollen politici, wethouder, ambtenaar…



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

Wat weegt zwaarder?
- Er is niet 1 oplossing. Wel verschillende ’gezichtpunten’
- Wat weegt zwaarder? Afwegingen maken en besluit nemen is 

aan de politiek
- Algemeen belang vs persoonlijke belangen

- Politiek moet kunnen bouwen op gedegen vakkennis 
ambtenaren

- Integriteit: persoonlijke betrokkenheid/ schijn van 
belangenverstrengeling

Presentator
Presentatienotities
ER is niet 1 oplossing! Want welke bril is het belangrijkste? Welke belangen wegen het zwaarste? Bv hoe zwaar weegt de nachtrust voor dieren? Of voor de dame die precies op de hoek woont waar het licht het felst is (en wellicht komt inspreken in de commissie)? En moet je zonnepanelen gebruiken want in het coalitieprogramma is afgesproken dat alles duurzaam moet. Spelen de kosten dan nog een rol? Mag het dan 2x zo duur worden? Dat zijn politieke vragen! Dat afwegen en daarover besluiten is ook aan de politiek. Integriteit: Groot grijs gebied.OZB meestemmen: ja (ookal woon je in SV)Meestemmen over bouwplannen op de grond van je ouders? Nee…



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 groterVoorbereiding op de raad

Presentator
Presentatienotities
We praten met een wethouder en een raadslid: hoe bereiden ze zich voor op de commissie en raad? Stel je vragen!!Nu gevraagd voor 14:30 uur en 20:00 uur.Groep 1 en 2 Hetty/ Bas LL en Ike CUSGPGroep 3 en 4: Hetty/ Bas LL en Marja GL



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 raadsleden

• Rol raadslid in een commissie- of 
raadsvergadering

• Stel je vragen in 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 wethouder

- Rol wethouder bij een commissie- of 
raadsvergadering

- Stel je vragen in 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 burgemeester en griffier

• Rol burgemeester: voorzitter
• Rol griffie(r)
• Voorbereiding op de raad
• Vragen via chat



15

Oefening: casus lantarenpalen

Presentator
Presentatienotities
Oefeningetje: inleven in de verschillende standpunten/ brillen…Bij de simpelste zaken zijn er verschillende brillen, gezichtpunten. We gaan eens kijken naar de politieke perspectieven. Groep in 4-en delen. - Vakambtenaar GroenLinks fractieVVD fractieWethouderLeef je in: Casus: stel je moet lantarenpalen in een nieuwe wijk langs de weg plaatsen. Zelfs bij zoiets simpels zijn er verschillende blikken en gezichtspunten. Wat vind je belangrijk en wat zou je je afvragen vanuit het standpunt als ambtenaar, als wethouder, GroenLinks of als VVD-fractie?  2 minuten om na te denken over een paar punten vanuit het gezichtspunt van de fractie/ weth/ ambt) belangrijk vindt en wat voor vragen je hebt.IK: rekenmodel over optimale afstanden tussen palen. Zoek uit wat de optimale sterkte van verlichting is. Welke soort palen het beste getest zijn? Je kunt de juiste oplossing niet vinden door het alleen technisch te benaderen. Je hebt ook het gezichtspunt, de kennis en inzichten uit de politieke wereld: die bekijken iets met een andere bril: Ambtenaar: Je kunt met een rekenmodel wellicht objectief vaststellen wat de meest geschikte verlichting is. Berekenen welke afstand nodig is voor de verkeersveiligheid. Optimale verlichtingssterkte, best geteste palen…Wethouder: past dit binnen de afspraken met de coalitie? Kosten, overschrijdingen, risico’s?VVD/ GroenLinks: sociale veiligheid. En wat is de juiste verlichting: is die geschikt voor auto’s, of juist fietsers of voetgangers? 



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.



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

Nu de praktijk: we gaan naar de casus

Eerst pauze: zie je over 10 minuten!

Presentator
Presentatienotities
Nog uitwerken nav casus Hanneke…? BiancaGesprek aangaan met de groep…



Casus: Watertoren Breukelen
Politiek Actief 2021

Presentator
Presentatienotities
In Nederland is een ernstig tekort aan betaalbare woningen. Opdracht rijksoverheid: Gemeente bouw huizenIn deze casus: over de watertoren, merk je de spagaat waarin een raadslid zich dikwijls bevindt. Enerzijds wil je de schreeuwende vraag naar woningbouw beantwoorden en aan de andere kant hoor je de mening van omwonenden waar je niet aan voorbij wilt gaan. Welk belang gaat dan voor? En hoe verloopt zo’n proces? Dat ga je nu zien. Bedenk ook: Wie is coalitie en oppositie? En merk je fractiedicipline?



AANLEIDING

2016

 Er zijn vanaf 2016 verschillende plannen 
gepresenteerd om de toren een nieuwe 
functie te geven waarbij de toren voor 
nu en de toekomst behouden kan blijven. 

 Een projectontwikkelaar, bestemming: 
woningbouw.



 Voor de watertoren in Breukelen is een plan 
ingediend voor de verbouwing van de watertoren
tot 10 woningen. In de plannen wordt de toren
behouden en zijn drie van de tien woningen
sociale huurwoningen. Om aan het vereiste van 
drie sociale huurwoningen te kunnen voldoen is 
in dit plan een grondgebonden woning direct 
naast de toren inbegrepen. De watertoren is een
gemeentelijk monument en kan met dit plan 
worden behouden. 

VOORSTEL

11 december 2018

Presentator
Presentatienotities
Collegebesluiten (B&W voorstel: Uitleg Proces en structuur) – Collegebesluiten zijn openbaar en worden gepubliceerd en met commissie en raad gedeeld.de (lokale) pers (RTV Stichtse Vecht, VARnws, AD, e.d.) brengen het verder naar buiten. Ontwikkelaar aan de slag om binnen kaders een plan te maken (woonvisie, bouwbesluit, monumenten, omwonenden)Omwonenden gaan hun mening vormen over het idee. 



GEMEENTERAADSVERGADERING 

2 april 2019

 Ingekomen stukken: Lokaal
Liberaal en PvdA stellen vragen

 Omwonenden: 
Belangengroep: “Onder
de watertoren” hebben hun
zorgen kenbaar gemaakt met 
een e-mail aan het college van 
B&W en de gemeenteraad.

Presentator
Presentatienotities
Door de PvdA en Lokaal Liberaal werden vragen gesteld bij de behandeling van de ingezonden brief in de raad van 2 april. Waarnemend burgemeester Van Mastrigt gaf aan dat de ambtelijke organisatie werkt aan de totstandkoming van een bestemmingsplan en stelde voor het complete pakket als zodanig te delen en te bespreken. Dit werd akkoord bevonden door de twee genoemde partijen. (2:14min)Link -> https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/02-april/19:30
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