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Vraag: hoe is dit voor jou?

(1)

“Ik wil bijdragen aan het verbeteren/ herstellen van het 
aanzien van de (gemeente) politiek”

A. Ja 

B. Nee

Bij antwoord A: Steek het handje in Teams op



Vraag: hoe is dit voor jou?

(2)

“Ik wil zelf het goede voorbeeld geven - om als 
(toekomstig) raadslid hieraan bij te dragen”

A. Ja 

B. Nee

Bij antwoord A: Houd het handje in Teams omhoog

Bij antwoord B: Laat het handje zakken



Vraag: hoe is dit voor jou?

(3)

“Ik weet hoe ik dit kan doen, hoe ik kan  bijdragen om 
het aanzien van de politiek te verbeteren/ te versterken”

A. Ja 

B. Nee

Bij antwoord A: Houd het handje in Teams omhoog

Bij antwoord B: Laat het handje zakken



Vraag: hoe is dit voor jou?

(4)

“Ik heb er vertrouwen in dat dit gaat lukken
(in samenwerking met anderen)”

A. Ja 

B. Nee

Bij antwoord A: Houd het handje in Teams omhoog

Bij antwoord B: Laat het handje zakken



Even warm draaien…

Vragen

1. Welke belangen spelen 
hier en wie zijn dan de 
belanghebbenden?

2. Wat is in deze casus het 
‘algemeen belang’ 

3. Wie vertegenwoordigt 
dat?

Geef de antwoorden in de 
chat van Teams

(Bron: Igno Pröpper en Hans Kessens, 
Tussen pluche en publiek, lokale 
politiek in de praktijk, 2005)

“De bewoners zijn het er niet mee eens”
In de gemeente Hoogzand hebben bewoners een stichting opgericht die zich beijvert voor instandhouding van 
Stadspark De Verfraaiing, een park rondom een zandwinplaats uit de jaren twintig van de vorige eeuw. 

▪ De direct omwonenden vrezen dat de gemeente de twee appartementengebouwen die bij het park staan 
gepland veel te hoog maakt. 

▪ Ook willen zij dat de rondwandeling van 3 km rondom de plas blijft bestaan. 

Het gemeentebestuur ziet de woningbouwplannen als een logisch gevolg van de ‘verdichtingsopgave’ waarvoor de 
stad staat. Je kunt immers niet ongebreideld blijven uitbreiden aan de rand van de stad en bovendien, de 
aangewezen locaties zijn zeer gewild want ze liggen relatief dicht bij het stadshart.

Op aangeven van diverse fracties die door de bewoners zijn benaderd, vergadert de commissie ‘Ruimte’ over de 
plannen van het college: bewoners en pers zijn in grote getale aanwezig. 
▪ Een oppositie- en een collegefractie steunen de bewoners en wijzen de hoogbouw af. 
▪ De woordvoerder van de Seniorenpartij (oppositie) steunt de plannen vanwege de dringende behoefte aan 

seniorenwoningen. 
▪ De woordvoerder van één van de collegepartijen wijst op het belang van de woningbouw. Na drie eerdere 

mislukte pogingen extra woningen te bouwen, moet deze locatie wél doorgaan. Met de extra financiën die de 
plannen met zich mee brengen, is bovendien al in de begroting rekening gehouden. Deze woordvoerder laat 
overigens weten begrip te hebben voor het standpunt van de bewoners. Deze laten overigens weten dat zij 
niets hebben aan abstracte verhalen: zij hebben concrete bezwaren waarmee het gemeentebestuur iets moet 
doen.

De wethouder brengt in de commissie Ruimte in dat de raad onlangs zelf een geactualiseerd bestemmingsplan 
voor dit gebied heeft vastgesteld en dat de plannen van het college hier binnen passen. Onder druk van de meeste 
fracties zegt de wethouder toe de plannen aan te houden en tot heroverweging aan te gaan.



Constructieve 
samenwerking

Democratisch
samenspel

Realiseren 
maatschappelijke 

opgaven

Realiseren opgaven via constructieve samenwerking en democratisch samenspel 
Het roer voor politieke sturing en controle 



Voorbeeld: .. hoe ging het verder…?
Film van Hans Kessens – als inspreekbijdrage in gemeenteraad ‘s-Hertogenbosch (15-11-2021)

Let op de driehoek!!

Zie voor de film: digitale raadsbijeenkomst – vanaf 1 uur 39 minuten
https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/vergadering/772833#ai_6345524



Beeld van politiek?

Wat zijn de eerste gedachten die bij je 
opkomen bij het woord: 

“Politiek”

Kun je de antwoorden weergeven op de chat van Teams



Kerntaak raad: knopen doorhakken bij politieke keuzevraagstukken
Samenwerken om politieke keuzevraagstukken te benoemen 

Politiek 
relevant 

onderwerp?

Alle vier de lampjes 
zijn groen! 

1. Er is sprake van een keuzevraagstuk
Belangenafwegingen en/of dilemma’s in de samenleving

2. Het onderwerp leeft in de samenleving 
Of is van belang voor toekomstige generaties!

3. De volksvertegenwoordiging moet of wil er 
over aan
• zelf over beslissen
• advies geven (aan het bevoegde gezag bij dit onderwerp) 
• invloedspoging ondernemen

4. Er bestaan verschillende politieke visies of 
opvattingen
Bij politieke fracties of partijen. Dit maakt inhoudelijke politieke 
profilering mogelijk



Publiekspolitiek of pluchepolitiek

Sturing, macht en invloed



Macht of invloed?

Positie, 
macht

autonomie

Doel/ 
maatschappelijke 
opgave realiseren



Vraag

Wat betekent het als je in de begroting 
geld verschuift van “Veiligheid’’ naar “Jeugd” ?

A. Je realiseert dan meer voor veiligheid ten koste van de jeugd.

B. Het is geheel onduidelijk wat deze verschuiving betekent? 

C. Wat anders, namelijk….

Geef het antwoord in de chat van Teams

betekent dit dan ook dat het je het meer realiseert voor 



Publiekspolitiek of pluchepolitiek

Controleren of evalueren?

Voor de oppositie en/of de coalitie?



Constructieve 
samenwerking

Democratisch
samenspel

Realiseren 
maatschappelijke 

opgaven

Een goede raad doet ertoe !! 

Goede
raad

Ik wens u een vruchtbare 
raadsperiode toe: 

✓ Met elkaar en voor elkaar 
de samenleving 

een stukje beter maken

✓ Samen een positieve bijdrage leveren 
aan het realiseren van 

maatschappelijke opgaven, 
democratie en constructieve 

samenwerking

✓ Een goede gemeenteraad die met 
goede beraadslaging en goede raad 

laat zien dat deze ertoe doet!


