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GA JIJ 
STEMMEN? 

INHOUD
 3 |  STEMMEN OF NIET? WAT VINDEN ZIJ? 

Drie jongeren vertellen of zij gaan 
stemmen.

 4 |  HIER GEBEURT HET 
Hoe ziet een raadszaal eruit?  
Wat mogen raadsleden allemaal?

 6 |  WAT DOET DE GEMEENTE VOOR JOU? 
De gemeente heeft veel taken. Wat 
vind jij belangrijk in jouw gemeente?

 8 |  HOE OEFEN JE INVLOED UIT? 
Kom erachter hoe je een politieke 
partij opricht en wat een burger- 
initiatief is.

 10 |  MEDIA IN JE GEMEENTE 
Media spelen een belangrijke rol  
in de democratie. Journalist Jasper 
Harthoorn vertelt er meer over.

 12 |  VOOR HET EERST STEMMEN 
Van stempas naar stembus:  
stemmen doe je zo.

 15 |   WAT DOET EEN RAADSLID? 
Kijk in de agenda van een raadslid. 
Wat doet zo iemand eigenlijk de 
hele week?

 16 |   JONG IN DE RAAD 
De jongste raadsleden van Nederland 
vertellen over hun werk. “Jongeren 
zijn de burgers van morgen.”

 18 |  TEST: WAT WEET JIJ VAN DE  
GEMEENTEPOLITIEK? 
Test je kennis over de verkiezingen.

 20 |  VOORSPEL DE UITSLAG 
Kun jij de uitslag voorspellen? En hoe 
zou de gemeenteraad eruit zien als 
jongeren het voor het zeggen hadden?
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JA
‘IK DENK DAT HET SLIM IS OM 

TE GAAN STEMMEN.’

Het is een recht waar iedereen ge-
bruik van moet maken. Ik denk dat 
het slim is om te gaan stemmen.  
Ik heb al een keer eerder gestemd. 
Toen vond ik het wel moeilijk om 
een keuze te maken. Ik keek toen 
welke partij het meeste voordelen 
had voor studenten. Voor het stem-
men ga ik me er in verdiepen, dingen 
erover lezen en zo. Ik zal veel praten 
met een vriend van mij, die zit in  
de gemeenteraad van een andere  
gemeente.

WEET 
NIET

‘IK BEN PAS VIJF JAAR
IN NEDERLAND.’

Ik weet niet of ik mag stemmen, want 
ik ben pas vijf jaar in Nederland en 
heb een verblijfsvergunning. Ik kom 
uit Turkije. Ik zou op DENK stemmen, 
omdat ze democratisch opkomen 
voor iedereen. Ik vind het belangrijk 
om te stemmen voor de gemeente-
raadsverkiezingen, omdat je zelf be-
paalt wat er gebeurt in jouw gebied.

NEE
‘IK VERDIEP ME ER

NIET ECHT IN.’

Ik denk het niet, omdat ik er geen 
verstand van heb en het nog niet 
weet. Ik hou me er niet echt mee  
bezig. Ik weet er niet zo veel over  
en ik verdiep me er echt niet in.  
In de toekomst waarschijnlijk wel, 
dan heb ik misschien meer interesse 
in de politiek.

Op het nieuws gaat het vaak over de politiek in Den Haag. En heel Nederland heeft daar dan een mening over. 

Maar Den Haag is niet de enige plek waar beslissingen worden genomen. De meeste volksvertegenwoordigers (bijna 9.000!) werken bij jou ‘om de hoek’, in de gemeenteraad. Ze kunnen in jouw straat wonen, familie van je zijn, of misschien is een docent van je wel raadslid. Het zijn gewone mensen, die je tegenkomt in jouw eigen leven, en die beslissen over dingen in jouw gemeente die jou soms heel direct aangaan.  

Erger je je aan geparkeerde auto’s of aan de openingstijden van winkels? Dan kun je proberen om de regels in jouw gemeente een beetje aan te passen.

NATUURGEBIED VOLBOUWEN 

MET NIEUWE HUIZEN?

WEL OF GEEN NACHTBUS 

IN HET WEEKEND?

BETERE FIETSROUTES OF 

VERBREDING VAN AUTO-

WEGEN?

HOE LANG IS DE WACHT-

LIJST VOOR PSYCHISCHE 

HULP?

#hoedan
Zoek om te beginnen uit welke partijen 

en welke mensen bij jullie in de  

gemeenteraad zitten of willen gaan 

zitten. Heb je nog geen stemrecht? 

Dan weet je in elk geval aan wie je  

een mailtje kunt sturen als je wilt  

dat er iets verandert. Heb je al wel 

stemrecht? Dan kun je meebepalen 

wie er gekozen wordt: ga stemmen  

op 21 maart! 

In dit magazine lees je over wie wat 

doet in een gemeente, hoe de week 

van een raadslid eruitziet, waarom  

lokale media belangrijk zijn en nog 

veel meer.

GA
STEMMENOP 21 MAART! 

?

OOK MENSEN VAN BUITEN DE 

EUROPESE UNIE DIE MEER 

DAN VIJF JAAR IN NEDERLAND 

WONEN MOGEN STEMMEN.

STEMBILJET

STEM  3
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HIER GEBEURT HET
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

De gemeenteraadsleden zijn gekozen door de inwo-
ners van hun gemeente. Zij vertegenwoordigen die 
inwoners bij het nemen van beslissingen. Daarom 
noemen we raadsleden, net als Tweede Kamerleden, 
‘volksvertegenwoordigers’. 

ZETELS
Elke gemeenteraad heeft een oneven aantal zetels 
(stoelen). Dat is expres: als bij een stemming alle 
raadsleden aanwezig zijn, kunnen er nooit precies 
evenveel raadsleden voor als tegen zijn. Dat is 
handig als ze beslissingen moeten nemen. In ge-
meenten met veel inwoners is de gemeenteraad 
groter dan in kleine gemeenten. Hoeveel zetels 
zijn er in de gemeenteraad van jouw gemeente? 

MEERDERHEID
De gemeenteraad besluit over veel verschillende 
dingen die door de gemeente worden geregeld 
(zie pagina 6). Een besluit gaat pas door als een 
meerderheid van de raadsleden vóór stemt. 

CONTROLEREN 
De gemeenteraad controleert of het college van 
burgemeester en wethouders (B en W) de besluiten 
van de raad wel goed uitvoert. Daarom stellen 
raadsleden veel kritische vragen aan B en W. Ze doen 
dat mondeling, tijdens de raadsvergadering, maar 
het kan ook ‘schriftelijk’ (digitaal). De wethouders 
moeten de raad altijd alle informatie geven.

INTERRUPTIEMICROFOON
Als een raadslid of wethouder de gemeen- 
teraad toespreekt, mogen andere raad- 
leden haar of hem vragen stellen.  
In sommige gemeenteraden gebruikt een 
raadslid daarvoor een speciale microfoon. 
Dat heet een interruptiemicrofoon (inter-
rumperen = onderbreken). 

BURGEMEESTER
De burgemeester is voorzitter van de 
gemeenteraad. 

PUBLIEKE TRIBUNE
Iedereen mag komen luisteren naar de 
raadsvergadering. Meestal kun je de ver-
gadering ook via een livestream volgen. 
Inwoners mogen de raad toespreken en 
soms ook mee vergaderen.

PERSTRIBUNE
De plaatselijk media doen verslag van de 
raadsvergaderingen, want de besluiten 
van de raad gelden voor alle inwoners 
van de gemeente. Die moeten dus wel 
weten wat er besloten wordt.

WETHOUDERS
De wethouders zijn soms te gast bij de 
raadsvergadering. Zij verdedigen dan 
hun plannen en voorstellen, waarna de 
gemeenteraad beslist. 

WIST JE DAT..?
Voor een zetel in een gemeenteraad zijn soms 
maar een paar honderd stemmen nodig. Veel 
minder dan in de Tweede Kamer. Jouw stem telt 
bij de gemeenteraadsverkiezingen dus zwaarder 
dan bij de Tweede Kamerverkiezingen.



De gemeente heeft veel 
taken. Sommige dingen 
moeten ze gewoon  
regelen: als jij geslaagd 
bent voor je rijexamen, 
moeten ze een rijbewijs 
voor je aanmaken.  
Andere dingen kan de 
gemeente zelf kiezen, 
bijvoorbeeld:

OF ER GRATIS WIFI IN HET 

CENTRUM KOMTOF ER KUNSTGRAS KOMT 

OP HET SPORTVELDOF ER NIEUWE HUIZEN 

KOMEN OP DE PLEK WAAR 

JIJ DE HOND UITLAATHOE VAAK ZE HET AFVAL 

OP STRAAT OPRUIMENHOE LAAT DE KROEGEN 

DICHT MOETEN

De politieke partijen praten over dit soort dingen in 
de gemeenteraad, en daarna nemen ze een beslissing. 
Elke politieke partij vindt andere dingen belangrijk. 
Als jij straks op een partij gaat stemmen, is het  
belangrijk om te bedenken welke partijen ongeveer 
hetzelfde willen als jij.

VEILIGHEID

De gemeente moet zorgen dat het veilig is op straat. Maar 
hoe? Veel gemeenten kiezen voor beveiligingscamera’s.  
Als jouw scooter wordt omgetrapt, kunnen ze later terug- 
kijken hoe de dader eruit zag. Goed idee dus. 
Maar die camera ziet jou ook, bijvoorbeeld als je na een 
avondje stappen met iemand staat te zoenen. En een camera 
kan niet handelen, een politieagent wel. Een agent is duur-
der, maar die had de dader misschien kunnen tegenhouden.

SOA-TESTEN

Elke gemeente heeft een GGD: een gemeentelijke gezond-
heidsdienst. Daar kun je gratis testen of je een SOA hebt. 
Maar vaak stuurt de GGD je door naar de huisarts. Dan moet 
je de test zelf betalen. 
De gemeente kan extra geld aan de GGD geven, zodat ze 
meer testen kunnen uitvoeren. Dan laten meer mensen zich 
testen en worden minder mensen ziek. Maar je kunt ook  
vinden dat mensen het gewoon zelf moeten betalen: moeten 
ze het maar veilig doen (of helemaal niet). 

BESTEMMINGSPLAN

In een bestemmingsplan legt de gemeente vast welke gebie-
den bedoeld zijn voor woonhuizen, welke voor bedrijven, en 
welke voor natuur. Af en toe passen ze het bestemmingsplan 
aan. Bijvoorbeeld als ze meer huizen willen bouwen, of als 
ze willen dat er een winkelcentrum of bedrijventerrein bij-
komt. Een extra bedrijventerrein kan betekenen dat er in de 
toekomst meer banen zijn in jouw gemeente.

WAT DOET 
DE GEMEENTE 
VOOR JOU?

WAT DOET 
DE GEMEENTE 
VOOR JOU?

WAT VIND JIJ: 
IS HET GOED ALS 

DE GEMEENTE 
MEER CAMERA’S NEERZET?

WAT VIND JIJ:  

IS HET GOED ALS 

DE GEMEENTE EXTRA 

GELD AAN DE GGD 

GEEFT VOOR 

GRATIS SOA-

TESTEN? 

WAT VIND JIJ: WIL JE MEER  
HUIZEN, ZELFS ALS 

DAT TEN KOSTE 
GAAT VAN NATUUR?

STEM  76
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Je kunt stemmen of een  politieke partij oprichten, maar er zijn natuurlijk ook andere manieren om invloed uit te oefenen.

Je kunt ook met een blanco 
lijst aan de verkiezingen 
deelnemen. Dan hoef je je 
niet te registreren als partij. 
Er staat dan op het stembil-
jet alleen een nummer en 
geen partijnaam.

  

Je moet als partij een vereni-ging zijn. Daarvoor moet je naar een notaris gaan om je partij op te richten. Daarna moet je je partij inschrijven bij de Kamer van Koophandel. 
 

  

Je kunt een raadslid of 
wethouder mailen of  
bellen om je standpunt 
uit te leggen

  Ken je een raadslid? Misschien 
is je buurvrouw wel politicus, 
of je voetbaltrainer.

 

Ga bij een actiegroep 
  Misschien zijn er ook anderen 

bezig met een plan. Samen 
sta je sterk! 
Actiegroepen proberen druk 
uit te oefenen op de politiek. 

 

Zoek media-aandacht 
  Door aandacht in de krant,  

op televisie of op internet  
veranderen politici soms van 
mening.

 

Ga demonstreren 
  Als je wilt laten zien dat je  

het ergens niet mee eens bent, 
kun je gaan demonstreren. 
Liefst met zoveel mogelijk 
mensen.

 

 

Stap naar de rechter 
  Als je echt vindt dat er een 

verkeerde beslissing is ge- 
nomen, kun je ook naar de 
rechter stappen. 

  

Zet een burgerinitiatief op  
Wanneer je genoeg hand- 
tekeningen hebt verzameld, 
moet de gemeenteraad jouw 
voorstel bespreken.  
Let op: dit kan niet in alle  
gemeenten.

  In Hazerswoude hebben ze 
een voetbalkooi geregeld.  
De kooi wordt volop ge-
bruikt en er is elk jaar een 
voetbaltoernooi. 

In Middenmeer willen ze  
een parkje met sporttoestel-
len waar mensen gratis  
calisthenics kunnen doen 
(dat is een soort fitness).

In Woudenberg hebben men-
sen voor elkaar gekregen dat 
ze zelf een voedselbank 
mochten oprichten voor 
mensen met weinig geld.

In Elburg wil een groepje in-
woners dat de winkels in het 
toeristische seizoen op 12 
zondagmiddagen open mo-
gen.

In Den Haag hebben mensen 
de gemeente gevraagd om te 
zorgen dat er minder fijnstof 
in de lucht zit.

In Amsterdam vragen bewo-
ners aan de gemeente om 
harde bastonen op festivals 
te verbieden.

Eerst moet je een naam  
hebben voor je partij.  
Let op dat de naam niet al 
bestaat. Daarna moet je je 
partij registreren. Dat doe je 
bij het centrale stembureau 
van je gemeente. Je betaalt 
hiervoor € 112,50.

 

A / registreren

B / vereniging
C / blanco

OEFEN INVLOED UIT

Hazerswoude
Den Haag

Amsterdam

Woudenberg

Elburg

Middenmeer

WELK ONDERWERP VIND JIJBELANGRIJK? 

EEN 
LOKALE PARTIJ
OPRICHTEN?
HOE MOEILIJK 
IS DAT?
In Nederland kan iedereen een politieke partij beginnen. 
Je hoeft hiervoor niet eens de Nederlandse nationaliteit  
te hebben of 18 te zijn.

Zoek op de website van je gemeente op welke
wethouder over dat onderwerp gaat!

Welk raadslid van welke partij zou je willen
benaderen over jouw initiatief?

Burgerinitiatieven

8
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LEVE 
DE LOKALE 
JOURNALIST!
          De democratie in jouw gemeente werkt beter als er goede 

journalisten zijn. Zonder journalisten weet niemand 
wat voor besluiten de gemeenteraad neemt, of wat voor  
problemen er in de gemeente zijn. 

Wat schrijft
Jasper Harthoorn, 
journalist bij het 

Brabants Dagblad?

3. 
Controle

VOORBEELD: DE BIBLIOTHEEK MOET VERHUIZEN
‘Een partij in Tilburg was heel erg tegen de verhui-
zing van de bibliotheek uit het centrum. Maar na 
de vorige verkiezingen kwamen ze in het college, 
samen met andere partijen die wél voor de verhui-
zing waren. Moesten ze als collegepartij ineens 
toch die verhuizing gaan verdedigen. Wij schrijven 
daar dan over, maar we leggen ook uit waardoor 
het komt.’

Wist je dat…?
Het gaat niet zo goed met de lokale media. Vooral 
in kleine gemeenten schrijven journalisten nauwe-
lijks over de besluiten van de gemeenteraad. Daar 
is geen tijd en geld meer voor. (bron: www.svdj.nl)

Kranten (betaald):  

Huis-aan-huis-krant (gratis): 

Radio-omroepen: 

Televisieomroepen:  

Facebookpagina en andere websites:  

 

DOE DECHECK!

MEDIACHECK
Welke lokale media zijn er  
in jouw gemeente? 
Welke media volgen in jouw eigen 
gemeente wat er in de gemeente-
raad wordt besproken en besloten? 

1. 
Raadsbesluiten

VOORBEELD: 
HUURVERHOGING VOOR SPORTCLUBS
‘De gemeenteraad wilde de huur voor sportclubs 
gaan verdubbelen. Wij belden toen de sportbestuur- 
ders, en die zeiden dat hun leden meer contributie 
moesten gaan betalen. Dat schreven we in de krant. 
Toen kwam er meteen een nieuw debat in de ge-
meenteraad, en ze besloten om de huur toch wat 
minder te verhogen.’ 

2. 
Problemen in 
de gemeente

VOORBEELD: ROTZOOI IN DE TUIN
‘Een man klaagde in de krant over de rotzooi die 
jongeren ‘s avonds in zijn tuin kieperden: flesjes, 
wietzakjes enzo. Hij vond dat de burgemeester maar 
eens moest komen kijken. Nou, die kwam dus echt! 
Nu wordt het gangetje ’s nachts afgesloten. Dankzij 
ons artikel heeft die man weer rustige nachten.’

‘ Bij raadsdebatten zit er altijd iemand van onze 
krant bij. Niet alles wat ze bespreken komt in de 
krant. Alleen dingen die echt gevolgen hebben.’

‘ We schrijven ook over problemen, en dingen  
waar mensen zich aan ergeren.’

Wat vind jij dat er beter moet in 

jouw gemeente? Gaat het daar 

wel eens over in de krant of op 

radio/tv? Nee? Bel de redactie! 

‘We houden politici kritisch in de gaten.’
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2VOOR  
HET EERST 
STEMMEN

Van de medewerkers van het stem- 
bureau krijg je een stembiljet. 
Hierop staan alle politieke partijen 
die meedoen aan de verkiezingen 
in jouw gemeente, en per partij alle 
kandidaten. Met het stembiljet loop 
je naar het stemhokje. Daar ligt een 
rood potlood. Het vakje voor de 
naam van de persoon op wie je wilt 
stemmen, kleur je rood. 

3 Je krijgt een 
 stembiljet

5  Je hebt  
gestemd!

Als er in jouw gemeente verkiezin-
gen zijn en je bent stemgerechtigd, 
dan ontvang je uiterlijk 14 dagen 
voor de verkiezingen per post een 
uitnodiging om te stemmen: een 
stempas. Vlak voor de verkiezingen 
krijg je ook een kandidatenlijst 
toegestuurd, en een overzicht met 
adressen en openingstijden van 
stembureaus bij jou in de buurt. 

1  Je krijgt 
een stempas

Op woensdag 21 maart 2018 zijn in 
333 gemeenten in Nederland stem-
bureaus open van 7.30 uur tot 21.00 
uur. Op het stembureau lever je je 
stempas in, en controleren ze wie je 
bent. Vergeet dus niet je identiteits-
bewijs mee te nemen. 

2 Naar het 
 stembureau

STEMBUREAU

4 Doe je biljet  
 in de bus

Vouw het stembiljet weer op en doe 
het in de stembus. 

WAAR OF NIET WAAR? 
Zet een rondje om de

beginletters van de

beweringen die kloppen.

A  –  Je moet je naam op het stem- 

biljet zetten. 

P  –  Stemmen is verplicht voor alle 

Nederlanders van 18 jaar en 

ouder. 

S  –  Je mag in elk stembureau in jouw 

gemeente stemmen. 

A  –   In Nederland kiezen we de  

burgemeester. 

T  –   Als je zelf niet kunt gaan 

stemmen, kun je iemand anders 

vragen om voor jou te stemmen. 

I   –  Als je voor het eerst gaat stem-

men, mag er iemand met je mee 

het hokje in. 

J  –   Je mag alleen stemmen als je 

vooraf een stemexamen hebt 

gedaan. 

E  –   Als je stemt met een blauwe pen, 

is je stem ongeldig. 

M   –  Als je meer dan één vakje rood 

maakt, is je stem ongeldig. 

B  –  Je hoeft aan niemand te vertellen 

op wie je gestemd hebt. 

P  –  In sommige gemeenten kun je 

via een stemcomputer stemmen.

U   –   Als je per ongeluk een fout hebt 

gemaakt, mag je een nieuw stem-

biljet vragen. 

S  –  Je mag ook blanco stemmen, je 

levert dan een leeg stembiljet in. 

R  –  Als je niet gaat stemmen, gaat je 

stem naar de grootste partij. 

Antwoord: Stembus 

De letters vormen samen 

een woord: 

TEST JE 
KENNIS

STEMBILJET

Heb jij stemrecht?
Worden er in jouw gemeente verkiezingen 
gehouden? En ben je 18 jaar of ouder? 
Dan heb je stemrecht als je Nederlander of 
EU-burger bent, óf als je al 5 jaar of langer 
legaal in Nederland woont.

TWEE KEER
STEMMEN

Op 21 maart 2018 mogen we ook 
stemmen over een nieuwe wet.  
Dat heet een ‘referendum’. Voor dit 
referendum krijg je een extra stem-
pas.

Referendum = als de hele 
bevolking mag stemmen of 
ze een nieuwe wet goed of 
slecht vindt.
De uitkomst van het referendum is een 
advies aan de regering. De regering mag 
daarna zelf beslissen of de wet door-
gaat. Ze kunnen de wet ook aanpassen.

WAAR GAAT DE  
NIEUWE WET OVER?

Elk land heeft inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten. Ook Nederland. Deze or-
ganisaties verzamelen informatie om 
ons te beschermen. Bijvoorbeeld tegen 
bomaanslagen. De organisaties mogen 
daarom telefoongesprekken afluisteren 
en op andere manieren informatie ver-
zamelen. 
Maar mensen bellen tegenwoordig min-
der. Ze gebruiken nu internet. Daarom  
is er een nieuwe wet. Volgens de nieuwe 
wet mogen de organisaties ook deze 
dingen doen:
1.  Grote hoeveelheden informatie ver-

zamelen via internet. Dat kan gaan 
om informatie over een bepaalde 
buurt of wijk. Of over een bepaalde 
groep mensen. De regering moet hier 
wel toestemming voor geven. Ook 
twee rechters en iemand met veel 
kennis van techniek moeten het hier 
vooraf mee eens zijn.

2.  Informatie bekijken die op internet 
opgeslagen is. Hier is weer toestem-
ming voor nodig. 

De veiligheidsdiensten mogen de infor-
matie 3 jaar bewaren. 

HOE 

MOET IK 

STEMMEN?

STEM  13
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De gemeenteraad vergadert op 
een vaste avond in de week, 
bijvoorbeeld op maandag- of 
donderdagavond. 
Overdag hebben de raadsleden 
ander werk. Het werk voor de 
gemeenteraad doen raadsleden 
dus in hun ‘vrije tijd’. 

MA

19.00 
RAADS- VERGADERING

20.00 
DEBAT

DI

20.00
INFORMATIE-BIJEENKOMST KUNSTGRAS

WOE

7.15 
TREINAFSPRAAK PAUL

10.00 
KOFFIEAFSPRAAK VADER JORT

20.00 
FRACTIE-VERGADERING 

DO

20.00 
MAILS BEANTWOORDEN

ZA

12.00 
MARKTKRAAM MET PARTIJ

VR
ZO

10.00 
DEBAT
VOORBEREIDEN

14.00 
NAAR FESTIVAL PARKPRET!

OCHTEND

MIDDAG

AVOND

= werktijd

3)  De wethouder wil dat clubs op kunstgras 
gaan trainen. Sportverenigingen vragen wat 

zij vinden van dit idee.
  

4)  Tijdens de vergadering vragen stellen aan 

de wethouder over gevaarlijk kruispunt bij 

het station. En pleiten voor openbare wc ‘s 

die ook geschikt zijn voor vrouwen

NIET VERGETEN: NOTITIEBOEKJE MEE! VOOR ALS 

MENSEN ME AANSPREKEN OVER GEMEENTEZAKEN.

DE AGENDA VAN

EEN RAADSLID

WEEK 23

5)  Op de thee bij een vader van een gehandicapt 
kind. Hij reageerde op mijn oproep op  
Facebook over de zorg. 

6)  Collega-raadslid Paul van der Lee zit altijd 
in dezelfde trein. Samen een plan verzinnen 
om aandacht te krijgen voor die openbare 
toiletten. 

 

Zet de juiste nummers in de agenda van Willy Corbijn, raadslid in de gemeente Wateren: 
1)  Met de partij op de markt: praten met men-sen over wat er beter kan in de gemeente. 

2)  Met mijn partijgenoten de komende raads-vergadering voorbereiden. Welke voorstellen van de wethouder steunen we?

Vul in

14

ELKE

4
JAAR

KIEZERS

PARTIJEN

VOLKSvertegen- 
woordigers
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STEMMEN

WIE DOET WAT

IN DE
POLITIEK?
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Thijs & Lars, de jongste 
raadsleden van Nederland:

THIJS
LARS

“ POLITIEK 
IS 
OVERAL”

Thijs van Zutphen en Lars van Asseldonk werden op hun 

negentiende raadslid. Hun partij is ‘Lijst Blanco’, met vier 

jongeren bovenaan op het stembiljet. 

Thijs “Veel jongeren denken: politiek boeit me niks, ze doen 

maar. Dat is zo jammer. Politiek is overal: de wegen, de kroeg, 

de sport… De gemeente wilde bijvoorbeeld één sportveld minder 

maaien om te bezuinigen. Dat kan niet, vonden wij. In de verkie-

zingscampagne zijn wij daarom als stunt op dat ene veld met z’n 

allen het gras gaan maaien.”

Lars: “Raadsleden nemen besluiten die diep ingrijpen in je 

leven, soms meer dan de landelijke overheid doet. Voorbeeld: al 

twintig jaar lang zitten hier de bussen die leerlingen ’s morgens 

naar school brengen, veel te vol. Nu is er een bus bijgekomen.

En de gemeente besluit of evenementen als Paaspop en Seventh 

Sunday door mogen gaan of niet.”

1

2 3

4

5

67

VERKIEZINGEN, 
EN WAT DAN?

Streep in de woordzoeker 
de woorden door die onder- 
streept zijn op deze pagina. 
Welk woord blijft er over?

4.
De onderhandelingen kunnen van start: omdat partij-
en niet allemaal dezelfde dingen belangrijk vinden, 
moet er goed worden afgesproken wat de partijen  
de komende vier jaar wel en niet willen doen in de  
gemeente. Om het eens te worden zullen de partijen 
allemaal wat van hun oorspronkelijke wensen moeten 
laten schieten. 

5.
Als de partijen de afspraken 
rond hebben, leggen ze die 
vast in een coalitieakkoord.

6.
De coalitiepartijen le-
veren ook de wethou-
ders die samen met de 
burgemeester (B en W) 
ervoor gaan zorgen dat 
de gezamenlijke plan-
nen worden uitgevoerd.

7.
Als het coalitieakkoord 
en de samenstelling 
van het college van B 
en W rond zijn, vindt  
er een debat plaats met 
alle partijen in de ge-
meenteraad. 
En de wethouders wor-
den door de gemeente-
raad benoemd. Zolang 
de gemeenteraad ver-
trouwen heeft in hun 
manier van werken, 
kunnen zij de komende 
vier jaar de gemeente 
besturen.

2.
Nu gaan de gekozen par-
tijen onderzoeken welke 
partijen gaan samenwer-
ken in een coalitie.  
De coalitie moet liefst 
een meerderheid heb-
ben, want dan weten ze 
zeker dat ze hun plannen 
kunnen uitvoeren.

3.
De grootste partij mag 
meestal beginnen. Die 
wil vaak eerst verken-
nen met welke partijen 
ze het beste kunnen 
proberen een coalitie 
te vormen. 

1.
De stemmen zijn geteld: 
het is duidelijk welke 
partijen in de gemeen-
teraad komen. En hoe-
veel zetels ze hebben.
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Thijs van Zutphen (links) en 
Lars van Asseldonk (rechts) 
De foto is genomen op het 
voormalige ‘driegemeenten-
punt’ Veghel, Schijndel en 
Sint-Oedenrode, samen sinds 
2016 Meierijstad
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1. 
Als je 18 bent, mag je stemmen. Maar 
vanaf wanneer mag je raadslid worden?
a  18 jaar of ouder
b  21 jaar of ouder
c  24 jaar of ouder

2. 
Hoe lang mag iemand in de gemeente- 
raad zitten? 
a  Onbeperkt
b  12 jaar
c 4 jaar

3. 
De gemeente gaat onder andere over…
a  …de hoogte van het minimumloon.
b  …de sluitingstijden van cafés.
c  …de maximumsnelheid op de snelweg.

4. 
Hoeveel leden heeft de gemeenteraad?
a  Iedere gemeenteraad heeft 25 leden.
b  Dat hangt af van het aantal inwoners 

van de gemeente.
c  Dat hangt af van het aantal politieke 

partijen in de gemeente.

5. 
Raisa is 18 jaar en woont in Ede. Ze heeft 
de Russische nationaliteit. Mag Raisa 
stemmen voor de gemeenteraad van Ede?
a  Nee, daar moet je Nederlander voor zijn.
b Ja, want ze woont in Ede.
c  Ja, maar alleen als ze minstens 5 jaar 

legaal in Nederland woont.

6. 
De wethouder wil het park veranderen 
in een golfterrein. De gemeenteraad is 
tegen. Wat nu?
a  De raad legt het plan voor aan de  

minister voor Klimaat, die staat boven 
de wethouder.

b  De raad legt het plan voor aan de 
rechter.

c  De raad stemt erover. Als de meerder-
heid tegen is, gaat het plan niet door.

7. 
Wie kiezen we tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen?
a  gemeenteraadsleden
b  wethouders
c  de burgemeester

8. 
Mag je als dakloze ook stemmen? 
a  Ja, als je minstens twee jaar geregis-

treerd staat als dakloze. 
b  Nee
c  Ja, als je ingeschreven bent in de  

Gemeentelijke Basisadministratie.

9. 
Wat is geen taak van de gemeenteraad?
a  Nieuwe wethouders benoemen.
b  De gemeente besturen en het beleid 

uitvoeren.
c  Controleren of de wethouders doen wat 

ze beloofd hebben.

10.
Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn 
eilanden in de Caribische Zee die bij  
Nederland horen. Worden daar op 21 
maart 2018 ook verkiezingen gehouden?
a  Ja, want op deze eilanden zijn er ook 

gemeenten.
b  Nee, deze eilanden hebben geen eigen 

bestuur.
c  Nee, deze eilanden hebben ‘eilands-

raden’. De verkiezingen daar zijn op 
dezelfde dag als die van de Provinciale 
Staten.
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TEST

8 ~ 10
ANTWOORDEN 

JUIST

EEN
KING-SIZE
BURGER!!

   Jij weet er veel van!  
Al eens nagedacht over of 
je gemeenteraadslid zou 
willen zijn?

5 ~ 7
ANTWOORDEN 

JUIST

EEN
MEDIUM
BURGER

   Als er een test zou zijn vóór 
je mag stemmen dan zou jij 
ervoor slagen!

1 ~ 4
ANTWOORDEN 

JUIST

EEN
SMALL

BURGER

   Je hoeft gelukkig geen stem- 
examen af te leggen voor je 
mag stemmen. Toch is het 
wel handig als je weet hoe 
het in je gemeente werkt.

STEM  19

mMm!!

Antwoorden:
1A / 2A / 3B / 4B / 5C
6C / 7A / 8C / 9B / 10C

UITSLAG
WAT WEET JIJ VAN

GEMEENTE
POLITIEK?

?

!
?
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Hoe zou de gemeenteraad eruit zien als 
scholieren de baas waren? Scholieren- 
verkiezingen zijn al jaren een goede voor-
speller van de echte verkiezingsuitslag. 

Dit jaar mogen scholieren uit heel Nederland 
voor de 25e keer stemmen voor de Scholieren-
verkiezingen. De eerste Scholierenverkiezingen 
waren al in 1964! Maar wat stemmen jullie 
eigenlijk? Worden jullie steeds rechtser?

Wil je meer weten over de standpunten van 
de partijen? Kijk of er een StemWijzer in 
jouw gemeente is.  

De StemWijzer bestaat uit stellingen waar je je 
mening over moet geven. Je kunt hierdoor bekijken 
met welke politieke partij jouw standpunten het 
meeste overeenkomen. Maar let op! Je hoeft dan 
natuurlijk niet meteen op deze partij te gaan stem-
men. Je kunt hele goede redenen hebben om toch 
op een andere partij te stemmen. 

MAAK ZELF EEN
VOORSPELLING VAN DE VERKIEZINGSUITSLAG 

PARTIJ ZETELS

1
  

2
  

3
  

4
  

5
  

6
  

7
  

8
  

9
  

10
  

11
  

12
  

Voorspel de
verkiezingsuitslag

Hoeveel zetels denk jij dat de partijen in jouw gemeente krijgen?
Welke nieuwe partijen behalen volgens jou zetels?

ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechts-
staat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de 
gemeente, de provincie, het land en Europa.

COLOFON
Samenstelling en tekst: ProDemos / Beeld: Phil Nijhuis/HH (pag 4-5)
Margreet de Heer (pag 18) / Vormgeving: Carrie Zwarts & Sybren Kuiper /  
Druk: Grafius, Nieuw Vennep

DIT IS EEN UITGAVE VAN:
ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat / Hofweg 1H / 2511 AA Den Haag  
T 070 757 02 00 / info@prodemos.nl / www.prodemos.nl

…winst en verlies van de partijen bij Scholieren-
verkiezingen in grote lijnen eenzelfde patroon 
vertonen als bij echte verkiezingen? 

Wel zijn de verschuivingen bij de Scholierenverkiezingen 
heftiger: een partij die sterk wint, wint onder scholieren 
nog sterker. Omgekeerd geldt hetzelfde voor de verliezen-
de partijen.

…scholieren meer van nieuwe partijen houden 
dan de echte stemgerechtigden?

Vooral de Partij voor de Dieren doet het goed. Bij de Scho-
lierenverkiezingen voor het Europees Parlement behaalde 
de PvdD liefst 7,4 procent van de stemmen. Als het aan de 
scholieren lag, hadden inmiddels ook de Nieuwe Communis-
tische Partij Nederland (1 zetel), Trots op Nederland (1 zetel) 
en de Piratenpartij (8 zetels) in de Tweede Kamer gezeten. 
In de echte verkiezingen haalden geen van deze partijen 
een zetel.


