
Notitie 

T.a.v. het presidium van 4 november

Onderwerp: Opzet Actief in de Politiek Alblasserdam

De wens bestaat om, net als bij heel veel gemeente in Nederland, een cursus te 
verzorgen voor mensen die in politiek zijn geïnteresseerd. ProDemos heeft hiervoor de 
cursus Politiek Actief gemaakt. De cursus is voor iedereen die erover nadenkt politiek 
actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Ook voor 
mensen die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale 
besluitvorming is de cursus zeer geschikt. De cursus bestaat meestal uit 5 
bijeenkomsten met trainingen, zoals ‘overtuigend debatteren’, en lezingen van 
gastdocenten uit de politieke praktijk. Zoals te zien in het onderstaande overzicht 
wordt theorie afgewisseld met praktische opdrachten, interactieve werkvormen, 
presentaties van lokale gastdocenten en ontmoetingen met lokale politici. Hierdoor 
krijgen de deelnemers een realistisch beeld van de lokale politiek. Vaak wordt deze 
cursus ruim voor de samenstelling van de kieslijsten gegeven. Dit omdat partijen vaak 
een vastgestelde tijdspad en bepaalde voorwaarden voor hun kieslijsten hebben. Voor 
Alblasserdam kan dit zorgen voor een spaak in de wielen op het moment dat gekozen 
wordt om het gehele programma van ProDemos te verzorgen. Daarom wordt 
voorgesteld om een aangepast programma te maken. Hierbij worden de onderdelen 
staatsinrichting, interview met raadsleden, debatteren, gemeentefinanciën en het 
bezoek aan een (digitale) raadsvergadering overgeslagen. 

Beide avonden kunnen voor de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden, maar 
het voorgestelde laatste onderdeel van de tweede avond herbergt een risico in het 
kader van de verkiezingen. Normaal is het leuke van speeddaten met raadsleden dat 
veel zaken kort worden besproken. Zo vlak voor de verkiezingen bestaat de kans dat 
het speeddaten geheel in het kader van die verkiezingen komt te staan. Gekozen kan 
worden om afspraken te maken met de raadsleden dat de bal bij de cursisten ligt en 
dat het geen verkiezingsavond is. Raadsleden kunnen dan met name bevraagd 
worden op hoe zij de taken als raadslid de afgelopen vier jaar hebben uitgevoerd.

Qua data wordt voorgesteld om de twee avonden te organiseren in januari en februari 
2022 met 1 week of 2 weken tussen de avonden. Hierdoor kunnen de maanden 
november en december gebruikt worden om een te gaan communiceren over deze 
avonden. Tijdens de tweede avond wordt een actieve bijdrage van tenminste 8 
raadsleden gevraagd. Dit om het onderdeel speeddaten zo interactief mogelijk te 
laten verlopen.

De avonden kunnen zowel fysiek als digitaal worden gegeven. Voorgesteld wordt om 
de avonden fysiek te laten plaatsvinden. Op het allerlaatste moment kan 
overgeschakeld worden naar digitaal.

Speciaal opmaat gemaakt programma voor Alblasserdam
Bijeenkomst 1 – Hoe  werkt de gemeente?
19:15 uur Zaal open, inloop van de cursisten
19:30 uur Start programma en kennismaking
19:40 uur Programma doornemen
19:45 uur Kennisquiz
20:00 uur Verkiezingen/politieke partijen
20:15 uur Assenstelsel
20:30 uur Pauze
20:40 uur Hoe werkt de gemeente?



• Fil
mpje ‘De taken van de gemeente’  (optioneel) (5 min.)

• ‘Kr
achtenveld Gemeente’  (20 min.) 

• Toe
lichting op de taken van de gemeente, gemeenteraad, College, 
burgemeester, ambtenaren  (20 min.)

21:20 uur De besluitvormingsprocedure binnen een gemeente
21:30 uur Opdracht ‘hoe oefen ik invloed uit’
21:55 uur Afsluiting

Bijeenkomst 2 – Hoe werkt de gemeenteraad? Actief in de gemeente
19:15 uur Zaal open, inloop van de cursisten
19:30 uur Start programma. Korte terugblik op bijeenkomst 1

Bespreking programma en leerdoelen bijeenkomst 2
19:35 uur Hoe hebben burgers invloed op het beleids- en besluitvormingsproces 

van de gemeente?
• Invl

oed op de besluitvorming: hoe werkt dat in deze gemeente? (door 
de griffie?)

19:55 uur Pauze
20:00 uur Taken en rollen van de gemeenteraad

• Fil
mpje ‘de vorming van een coalitie’ (optioneel)

• De 
drie rollen van de gemeenteraad

• De 
gereedschapskist van het raadslid - theorie

• Ges
prek met een raadslid over hoe hij/zij invulling geeft aan de drie 
rollen (kadersteller, controleur en volksvertegenwoordiger)

21:10 uur Pauze
21:15 uur Speeddaten met raadsleden 
21:55 uur Afsluiting

Ter vergelijking de normale opzet cursus Politiek Actief
Bijeenkomst 1 – Hoe wordt Nederland bestuurd en politieke partijen
19:15 uur Zaal open, inloop van de cursisten
19:30 uur Start programma
19:40 uur Kennismaking
20:00 uur Programma doornemen
20:05 uur Kennisquiz
20:20 uur Pauze
20:25 uur Introductie staatsinrichting
21:15 uur Pauze
21:20 uur Verkiezingen/politieke partijen
21:35 uur Assenstelsel
21:50 uur Bespreking huiswerkopdracht 
21:55 uur Afsluiting



Bijeenkomst 2 – Actief in de politiek en de gemeente
19:15 uur Zaal open, inloop van de cursisten
19:30 uur Start programma. Korte terugblik op bijeenkomst 1

Bespreking programma en leerdoelen bijeenkomst 2
19:45 uur Toelichting op het gesprek met het raadslid
19:50 uur Actief in de politiek: interview met een raadslid
20:15 uur pauze
20.25 uur Hoe werkt de gemeente?

• Fil
mpje ‘De taken van de gemeente’  (optioneel) (5 min.)

• ‘Kr
achtenveld Gemeente’  (20 min.) 

• Toe
lichting op de taken van de gemeente, gemeenteraad, College, 
burgemeester, ambtenaren  (20 min.)

21:05 uur De besluitvormingsprocedure binnen een gemeente
21:15 uur pauze 
21:20 uur Opdracht ‘hoe oefen ik invloed uit’
21:50 uur Bespreking huiswerkopdracht bijeenkomst 3 
21:55 uur Afsluiting

Bijeenkomst 3 – Invloed uitoefenen en de gereedschapskist van een raadslid
19:15 uur Zaal open, inloop van de deelnemers
19:30 uur Start programma. Bespreking programma en leerdoelen
19:35 uur Hoe hebben burgers invloed op het beleids- en besluitvormingsproces 

van de gemeente?
• Invl

oed op de besluitvorming: hoe werkt dat in deze gemeente? (door 
de griffie)

19:55 uur Pauze
20:00 uur Taken en rollen van de gemeenteraad

• Fil
mpje ‘de vorming van een coalitie’ (optioneel)

• De 
drie rollen van de gemeenteraad

• De 
gereedschapskist van het raadslid - theorie

• Ges
prek met een raadslid over hoe hij/zij invulling geeft aan de drie 
rollen (kadersteller, controleur en volksvertegenwoordiger)

21:10 uur Pauze
21:15 uur Speeddaten met raadsleden 
21:55 uur Afsluiting

Bijeenkomst 4: Debattraining met Debat.nl 

Bijeenkomst 5: Gemeentefinanciën, de raadsvergadering en Q&A met de 
burgemeester
19:15 uur Zaal open
19:30 uur Start programma en welkom



19:35 uur Gemeentefinanciën in vogelvlucht – presentatie door gastspreker 
gemeente: Hoe ziet de begroting van de gemeente eruit? 

20:15 uur Voorbereiding op en bezoek aan een online raadsvergadering (incl. 
pauze)

21.15 uur Evaluatie
21:25 uur Nawoord van de burgemeester + Q&A  (in plaats van uitreiken 
certificaten)
21:55 uur Afronding


