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INLEIDING 

 

Op 21 maart 2018 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Kiesgerechtigde burgers kiezen op deze 

dag de gemeenteraad. Het opkomstpercentage van 2014 (45,33 %) nodigt uit om actief in te zetten op 

opkomstverhogende maatregelen. Hiertoe worden voorstellen gedaan. Het doel is om op 29 maart 2018 19 

nieuwe raadsleden te installeren die goed voorbereid worden op hun taak. Dit draaiboek levert daar een 

bijdrage aan.  

 

De gemeenteraad heeft op 3 november 2016 unaniem een door Gewoon Lokaal! ingediende motie gesteund 

(bijlage I) met als titel: ‘Samen oproepen tot stemmen gemeenteraadsverkiezingen 2018’. Met dit draaiboek 

wordt ook een antwoord gegeven op deze door de partijen unaniem gesteunde oproep.  

 

Dit draaiboek heeft als doel alle activiteiten in goede banen te leiden en een compleet en transparant beeld te 

creëren over de periode voorafgaand aan en na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen.  

 

Het is een gezamenlijk proces van raad, college en organisatie waarbij het presidium het eerste aanspreekpunt 

is namens de raad. Het doel van dit draaiboek is de overgang naar een nieuwe gemeenteraad soepel te laten 

verlopen. In januari/februari 2017 heeft de burgemeester naar aanleiding van het proces om te komen tot een 

nieuwe gemeenteraad gesprekken gevoerd met de fractievoorzitters en de partijvoorzitters van de huidige in 

de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen. De daar gemaakt opmerkingen zijn zoveel mogelijk 

verwerkt in dit draaiboek. In maart/april volgt een voltallige bijeenkomst met fractievoorzitters en 

bestuursvoorzitters om daarna dit draaiboek door te geleiden naar het presidium ter vaststelling.  
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1. Organisatie 
 

1.1. Uitvoering. 

In hoofdlijnen ziet de rolverdeling voor de uitvoering van het draaiboek er als volgt uit: 

Raad : bepalen rechtmatigheid uitslag verkiezingen, controleren geloofsbrieven 

nieuwe raadsleden. 

Politieke partijen : kandidaatstelling raadsleden, voordracht kandidaat-wethouders, organisatie 

verkiezingsdebatten. 

Presidium 

 

: inhoudelijke en politieke verantwoordelijkheid, opstelling 

overdrachtsdossier raad-naar-raad. 

Burgemeester : bestuurlijke coördinatie en kwaliteit, voorzitter stembureau. 

Griffier : proces en procedures raad, afscheid oude raad, afscheid individuele 

raadsleden, overdrachtsdocumenten, inwerkprogramma nieuwe raad. 

Gemeentesecretaris/ 

Algemeen directeur 

(GS/AD) 

: proces en procedures college, collegevorming en opstelling 

collegeprogramma, deelname ambtelijke organisatie, coördinatie 

overdrachtsdocumenten. 

Communicatieadviseur : communicatieplan, perscontacten. 

Burgerzaken : 

 

organisatie en (juridische) procedures rondom verkiezingen tot en met het 

vaststellen van het proces verbaal. 

Managementteam 

 

Stuurgroep 

 

Projectgroep 

: 

 

: 

 

: 

overdrachtsdocumenten, ambtelijke en juridische ondersteuning, 

inwerkprogramma college. 

de stuurgroep bestaat uit de driehoek burgemeester – secretaris – griffier 

die wekelijks op maandag bij elkaar komt. Het gehele draaiboek wordt door 

een projectgroep ten uitvoer gebracht.  

de projectgroep is als volgt samengesteld: medewerkers van de afdelingen: 

burgerzaken, communicatie, staf, griffie en een voorzitter. De voorzitter legt 

het contact tussen projectgroep en stuurgroep.   

1.2 Financiën 
 

Onderdeel Omschrijving Bedrag 

Kieswijzer/kompas etc. Digitale stemhulp € 22.000 

Instrumenten communicatie verkiezingen Publicaties, verkiezingsfestival etc. € 10.000,- 

Inwerkprogramma nieuwe raad* Debat- en voorzitterstrainingen € 10.000,-  

Huur en faciliteren externe locatie Heidag (zie 5.1) € 5.000,- 

Overige kosten Afscheid raadsleden etc.  € 3.000,- 

  € 50.000 
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Het voor de activiteiten benodigde budget wordt geraamd op € 50.000,-. De specificatie treft u hierbij aan. Een 

deel van deze kosten worden in 2017 gemaakt. Het betreft een incidenteel budget waarbij de dekking 

gevonden kan worden in het rekeningresultaat 2016 of de algemene reserve. U wordt hierover bij de 

aanbieding van de perspectiefnota nader geïnformeerd.  

2. Voorbereiding 
 

2.1 Nieuwe raadsleden 

De werving van nieuwe raadsleden is een primaire verantwoordelijkheid van de politieke partijen. Om burgers 

de gelegenheid te geven kennis te maken met de diverse in Steenbergen vertegenwoordigde politieke partijen 

wordt in het voorjaar van 2017 (op 23 mei 2017) een informatiebijeenkomst gehouden voor in de politiek 

geïnteresseerde inwoners. De avond wordt door de burgemeester voorgezeten en de avond ziet er globaal als 

volgt uit: een welkom door de burgemeester; een inleiding door de griffier; een toelichting door de 

fractievoorzitters op de partij en het raadswerk; sluiting door de voorzitter en een drankje in de hal.  

Op voorstel van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing wordt in november/december 2017 een aantal 

bijeenkomsten georganiseerd voor mensen waarvan verwacht wordt dat deze (hoog) op de lijsten van de 

politieke partijen komen. De griffie werkt dit initiatief verder uit.  

Actiepunt 1: op 23 mei 2017 wordt een informatieavond gehouden voor politiek geïnteresseerde burgers die 

een raadslidmaatschap overwegen. Hier komt een inhoudelijk vervolg op in november/december 2017. 

De burgemeester, de organisatie en/of de griffier spelen geen rol in het werven van nieuwe raadsleden. Er 

bestaat de mogelijkheid dat nieuwe partijen mee willen doen aan de verkiezingen. De afdeling burgerzaken 

verzorgt dan de informatie met betrekking tot het aanleveren van kieslijsten etc. De griffie verstrekt 

initiatiefnemers van nieuwe partijen informatie betreffende de werkwijze van de raad. Deze partijen worden zo 

snel mogelijk bij alle activiteiten betrokken.  

2.2 Opkomstbevordering bij de gemeenteraadsverkiezingen 

In 2014 kende de gemeenteraadsverkiezingen een opkomstpercentage van 45,33% (bijlage 2.). Er wordt zowel 

landelijk als lokaal veel  gedaan om de opkomst van de kiezers te bevorderen. Communicatie is hierbij het 

belangrijkste ingrediënt. Er zijn een tweetal onderzoeken geweest naar de opkomstbevordering bij 

gemeenteraadsverkiezingen die in dit draaiboek gebruikt worden voor het bepalen van de instrumenten voor 

de opkomstbevordering. Het eerste onderzoek stamt uit 2009 en is gehouden in opdracht van de gemeente 

Almere. Het eerste onderzoek dat wordt toegelicht is vorig jaar gehouden op verzoek van de gemeente 

Rotterdam.  

Voordat er overgegaan wordt tot het maken van een keuze betreffende de instrumenten zal een korte 

opsomming van de conclusies van de rapporten gegeven worden.  

Onderzoek Rotterdam ‘Verbetering op komst’ door de universiteit van Tilburg (bijlage 3). 
1
 

Over het algemeen wordt door de onderzoekers geconcludeerd dat extra communicatie-inzet van gemeenten 

rondom de lokale verkiezingen nauwelijks (meetbaar) effect heeft op de hoogte van de opkomst. De 

                                                           
1 Verbetering op komst: Een verkenning naar een effectieve gemeentelijke inzet van communicatiemiddelen voor de opkomst bij lokale 

verkiezingen. November 2016. Julien van Ostaaijen; Martijn Epskamp; Marc Dols. 
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onderzoekers hebben een kwantitatief onderzoek gegaan naar de communicatiemiddelen. Op basis hiervan 

wordt gesteld dat er geen positief effect vast te stellen tussen de gemeentelijke communicatie-inzet en de 

hoogte van de opkomst. 

 

Aanbevelingen 

Het onderzoeksrapport geeft de volgende drie aanbevelingen:  

 Zet in op structurele, doelgerichte communicatie met bijpassende communicatiemiddelen.  

Formuleer als gemeente doelen en uitgangspunten voor de eigen communicatie rond de raadsverkiezingen en 

richt de campagne daar vervolgens op in. Een doelgerichte campagne met middelen waarvan het effect 

bewezen is, heeft een grotere kans van slagen. Wees er ook van bewust dat mogelijkheden beperkt zijn om 

met (de huidige) gemeentelijke communicatie-inzet vlak voor de verkiezingen de opkomst substantieel te 

beïnvloeden. Idealiter wordt de gemeentelijke communicatie-inzet ten behoeve van de verkiezingen ingebed in 

een strategie om de burgers doorlopend bij de lokale samenleving en politiek te betrekken.  

 

 Richt je op de belangrijkste oorzaken van lage opkomst.  

Een lage opkomst kan te maken met de demografische en sociale samenstelling van de gemeente. Bij de 

sociale factoren gaat het om het vergroten van de participatie en betrokkenheid van inwoners bij lokale 

organisaties, groepen en netwerken. Bij de politieke factoren is het van belang te richten op het vergroten van 

de interesse voor en het vertrouwen in de gemeentepolitiek. Het vergroten van politieke kennis, bijvoorbeeld 

door voorlichting via scholen, buurtcentra en maatschappelijke organisaties, lijkt daar een belangrijke 

voorwaarde voor. Verder is het advies aan gemeenten te overwegen om het aantal stembureaus te vergroten, 

te proberen om praktische belemmeringen voor stemmers te beperken en lokale of regionale media-aandacht 

voor de verkiezingen te stimuleren.  

 

 Werk met onderzoek aan een lokale aanpak rond opkomstbevordering.  

Zet als gemeente onderzoek in om te identificeren welke factoren specifiek in de eigen gemeente sterke 

invloed uitoefenen op de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen.  Door met lokaal onderzoek (bij voorkeur 

uitgevoerd op een manier die vergelijking met andere gemeenten mogelijk maakt) na te gaan welke factoren in 

de gemeente de meeste invloed hebben op de opkomst, kan de gemeente maatregelen treffen die optimaal 

zijn afgestemd op de lokale situatie.  

 

Uitwerking 

Wat zijn relevante factoren voor het bevorderen van de opkomst? 

De opkomst wordt vooral bepaald door individuele factoren en kenmerken van de gemeente: afkomst, 

religieuze betrokkenheid, opleidingsniveau, demografische samenstelling en grootte van de gemeente. De 

communicatie inzet van algemene middelen, zoals flyers, e-mails en posters, blijkt geen statistisch significant 

effect op de opkomst te hebben. Dat geldt ook voor specifieke kenmerken ervan, het startmoment van de 

campagne, het al dan niet richten op doelgroepen en de uitgaven aan de communicatie.  

 

Wat werkt wel? 

- Aantal stembureaus: een groter aantal stembureaus per duizend inwoners draagt bij aan een hogere 

opkomst, evenals een toename van het aantal stembureaus in gemeenten.  

- Betrokkenheid lokale media: lokale of regionale media-aandacht voor de verkiezingen en 

partijstandpunten heeft een positieve invloed op de opkomst. 

- De aanwezigheid van politici met een uitzonderlijk grote (lokale) bekendheid op de kieslijsten. 

- Relatief veel partijen die deelnemen aan de verkiezingen ten opzichte van het aantal beschikbare 

zetels.  

- Het sturen van brieven (inclusief een dank voor eerder uitgebrachte stemmen en in een envelop met 

informatie over de datum van de verkiezingen);  
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- in gesprek gaan met inwoners (bij voorkeur deur-aan-deur);  

- een verkiezingsfestival;  

- het gebruik van een digitale stemhulp;  

- het toepassen van herinneringsberichten (om mensen te herinneren te gaan stemmen).  

- persoonlijk contact en maatwerk gaan boven onpersoonlijk contact en massacommunicatie en 

inwoners kunnen het beste via hun eigen sociale netwerk bereikt worden. Dat geldt zowel voor de 

offline als online / sociale media campagne. 

 

Onderzoek Almere (bijlage 4.) 

Dit onderzoek stamt uit 2009. Het rapport van Rotterdam is het meeste actueel. Veel zaken overlappen elkaar. 

Naar aanleiding van de diverse opkomstbevorderende maatregelen van Almere is gekeken naar de 

overeenkomsten met het rapport van Rotterdam. Uit het onderzoek van Almere (bijlage 4.) komt naar voor dat 

er een aantal instrumenten zijn die de opkomstbevorderend werken
2
 en te realiseren zijn door de gemeente of 

politieke partijen: 

 Activiteit Door wie Effect 

A. Partijverschillen benadrukken Politieke partijen Groot 

B. Maatschappelijke organisaties betrekken  Politieke partijen Groot 

C. Meer stemlokalen Gemeente 5% 

D. Stemhulpen kieskompas/stemwijzer Gemeente 2-13% 

E. Verkiezingsfestival Gemeente/politieke partijen 6% 

F. Gerichte campagne voor doelgroep Gemeente/politieke partijen 3% 

G. Langere openstelling stemlokalen Gemeente 2-4% 

H. Gratis (openbaar vervoer) vervoer Overheid/bedrijven 1-3 % 

I. Poster en billboards Gemeente/politieke partijen 1-2% 

Tabel 1: opkomstbevorderende maatregelen uit rapport Almere 

Het dient geen nadere toelichting dat vooral de politieke partijen zelf verantwoordelijk zijn in de campagne 

voor de door hun gekozen instrumenten. In dit draaiboek gaan we in op de instrumenten die de gemeenteraad 

kan benutten gefaciliteerd door de gemeentelijke organisatie en/of griffie.  

Instrumenten 

 Activiteit Rapport Almere Rapport Rotterdam 

A. Aandacht lokale media  V 

B. Meer stemlokalen V V 

C. Stemhulpen 

kieskompas/stemwijzer 

V V 

D. Verkiezingsfestival V V 

E. Gerichte campagne voor 

doelgroep 

V  

F. Langere openstelling stemlokalen V  

G. Versturen brieven  V 

H. Poster en billboards V  

I. Herinneringsbericht  V 

 Tabel 2: opkomstbevorderende maatregelen waarin de gemeente kan faciliteren uit rapport Almere en 

Rotterdam naast elkaar gezet  

                                                           
2 Onderzoek opkomstbevordering verkiezingen, André Krouwel; Wouter Kokx; Mark Pol, 2009. 



8 

 

2.2A.  Aandacht lokale en social media 

Het benadrukken van de partijverschillen begint natuurlijk in de raadzaal en is vier jaar lang het onderwerp van 

debat. Gedurende de campagneperiode zijn er diverse methoden om deze speciaal voor het voetlicht te 

brengen zodat kiezers een weloverwogen keus kunnen maken. Verkiezingsdebatten worden georganiseerd 

door derden zoals dorpsraden, ondernemers en kranten. Verkiezingsdebatten kunnen een belangrijke bijdrage 

kunnen leveren aan het opkomstpercentage.  

Om aandacht voor de verkiezingen te genereren kan in samenwerking met de lokale krant (bijv. Steenbergse 

bode of courant) een verkiezingsspecial aangeboden worden waarin alle partijen zich kunnen profileren. De 

bestaande facebook en twitter accounts kunnen ingezet worden voor algemene doeleinden rondom de 

verkiezingen (een aftelklok, informatie etc.) 

2.2B. Meer stemlokalen 

Voor de Tweede Kamer verkiezingen in maart 2017 zijn reeds twee stemlokalen toegevoegd. Eén in Dinteloord 

en één in Steenbergen.  

2.2C. Stemhulpen/kieskompas/stemwijzer.  

Het burgers gebruik laten maken van een kieskompas/stemwijzer is een manier om hulp te bieden bij het 

maken van een keuze voor een partij en aandacht te vestigen op de komende verkiezingen. Indien er wordt 

besloten hier gebruik van te maken dient een onafhankelijk bureau hiervoor ingeschakeld te worden. De 

kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen waarschijnlijk rond de maximaal € 20.000,-. 

 2.2D. Verkiezingsfestival 

In het kader van het opstellen van een toekomstvisie voor Steenbergen kan een combinatie gemaakt worden 

tussen het ophalen van informatie voor de visie en contacten leggen met de politieke partijen. Het ophalen van 

informatie kan op bijeenkomsten (bijv. sporttoernooien, jaarmarkten etc.). Door het houden van een 

verkiezingsfestival in het gemeentehuis kan ook weer een combinatie wordt gemaakt met de toekomstvisie.  

De toekomstvisie kan partijen tevens inspiratie geven voor de verkiezingsprogramma’s.  

2.2E. Gerichte campagne voor doelgroep 

Campagne voeren is primair de verantwoordelijkheid van de partijen. Dit instrument lijkt dan ook niet door de 

gemeente ingezet te moeten worden.  

2F. langere openstelling stemlokalen 

De openingstijden van de stemlokalen zijn de bevoegdheid van het college.  

2G. Versturen brieven 

Alle inwoners die voor het eerst mogen stemmen in verband met het hebben bereikt van de 18 jarige leeftijd 

krijgen een brief van de burgemeester. Alle overige inwoners ontvangen een brief van de gemeente waarin 

opgeroepen wordt te gaan stemmen. In deze brief wordt extra aandacht gegeven worden over ‘hoe werkt het 

eigenlijk?’  

2.2H. Posters en billboards 

 De gemeente plaatst borden op locaties die door het college zijn (of worden) aangewezen (bijlage 8). De regels 

met betrekking tot het plakken zijn vastgelegd in de APV. 
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Plakken en kladden: 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenbergen/385597/385597_1.html 

Hoofdstuk F. artikel 8 en 9: 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenbergen/383047/383047_1.html 

Samengevat gelden de volgende regels: 

 Er mogen geen posters over elkaar heen geplakt worden.  

 Het is toegestaan verkiezingsborden te plaatsen in de periode dat campagnes van de verschillende aan 

de verkiezingen deelnemende politieke partijen plaatsvinden tot en met de betreffende 

verkiezingsdag. Er moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:   

 De verkiezingsborden brengen door de omvang (max. A3), vormgeving en plaats geen schade toe aan 

de weg en bevestigingsplaatsen. 

 Borden mogen niet bevestigd worden aan geschilderde palen. 

 De verkiezingsborden leveren geen gevaar op voor de bruikbaarheid en het doelmatig, veilig, gebruik 

van de weg en vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg. 

 Alvorens gebruik te maken van ongeschilderde palen van een andere eigenaar/wegbeheerder dan de 

gemeente Steenbergen, dient bij die instantie toestemming te worden gevraagd.  

 De verkiezingsborden leveren geen overlast op voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen 

onroerende zaken. 

 Een vrije doorgang in een recht doorgaande lijn van ten minste anderhalve meter breed is 

gewaarborgd voor voetgangers en rolstoelgebruikers. 

 Er is altijd een vrije en onbelemmerde doorgang in een recht doorgaande lijn van minimaal vier meter 

breed aanwezig ten behoeve van hulpdiensten. 

 De verkiezingsborden leveren geen risico op voor de openbare orde en veiligheid. 

  De initiatiefnemer zorgt voor een schoon en ordelijk aanzien van de verkiezingsborden en voor het 

schoonhouden van de openbare ruimte en in de directe omgeving daarvan. 

 De verkiezingsborden zijn enkel aanwezig vanaf twee maanden voor de verkiezingsdag tot en met de 

dag van verkiezingen. 

  De verkiezingsborden moeten uiterlijk twee dagen na de verkiezing verwijderd zijn. 

  Schade die is toegebracht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de verkiezingsborden zal 

door de gemeente voor rekening van de initiatiefnemer worden hersteld.  

 Bij het plaatsen van de verkiezingsborden moet er rekening gehouden worden met de Kieswet. 

 

Voor de integrale tekst wordt u verwezen naar bijlage 5 en 6.  

 

In het kader van het ‘plakken’ wordt de mogelijkheid met betrekking tot het gebruik van digitale borden nader 

onderzocht.  

 

2.2i. Herinneringsbericht 

Er wordt geen herinneringsbericht verzonden.  

2.2J. Overige zaken 

Onderstaand worden een aantal algemene zaken genoemd die uitgevoerd kunnen worden.  

1. De wettelijk voorgeschreven publicaties worden eveneens op de gemeentelijke website geplaatst. 

2. Algemene communicatie over de verkiezingen:Diverse persberichten  over de vaststelling en 

verspreiding van de kandidatenlijst. De kandidatenlijsten worden uiterlijk veertien dagen voor de 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenbergen/385597/385597_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenbergen/383047/383047_1.html
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verkiezingen huis aan huis bezorgd. Op de achterzijde van de kandidatenlijst staan ondermeer de 

spelregels over het stemmen in een willekeurig stemlokaal.  

3. Promoten en uitleggen van stemmen in een willekeurig stemlokaal publiceren op website en de lokale 

krant. Spelregels regelmatig publiceren in de lokale krant en via social media.  

4. Een lokale folder verspreiden over de verkiezingen. 

5. Een aparte facebook pagina: Steenbergen Stemt! 

6. Communicatie over stembureaus en eventuele wijzigingen. 

7. Onderzoeken of een mobiel stembureau mogelijk is.  

8. Communicatie over de door de gemeente in samenwerking met andere organisaties te ondernemen 

verkiezingsactiviteiten ( politiek debat). 

9. Aandacht op de gemeentelijke site voor de lokale politieke partijen (linken en hun 

verkiezingsprogramma). 

10. Scholenproject ’t R@velijn in het teken van de verkiezingen laten plaatsvinden.  

 

Actiepunt 2: bovenstaande instrumenten worden via de werkgroep ‘Steenbergen Stemt!’ in een draaiboek 

(communicatie) ondergebracht en verder uitgewerkt.  

 

2.3 Opstellen overdrachtsdocumenten 

Aan het begin van de zomer in 2017 ontvangt de raad een overzicht van lopende zaken. Dit overzicht kan 

betrokken worden bij het formuleren van de verkiezingsprogramma’s.  

Het college biedt de raad begin 2018 een overdrachtsdocument aan. Ook wordt een overdrachtsdocument 

door het college voorbereid voor het nieuwe college. De gemeenteraad bereidt een overdrachtsdocument voor 

de nieuwe gemeenteraad.  

Planning 

De overdrachtsdocumenten zijn op 1 februari 2018 definitief gereed. Coördinatie ligt bij de GS/AD en vooraf 

dient overleg te zijn gepleegd met griffie over de inhoud. Het college stelt de document van het college vast en 

de raad de documenten van de raad.  

Actiepunt 3: Er worden overdrachtsdocumenten voor de raad opgesteld.  

2.4 Wethouders 

De burgemeester heeft met de voorzitters van partijen en fractievoorzitters van gedachten gewisseld over deze 

notitie. Gelijk aan de procedure met de benoeming van wethouders adviseert de burgemeester partijbesturen 

om in overweging te nemen kandidaat raadsleden te screenen voorafgaand aan de kandidaatstelling en het 

indienen van de lijsten (bijlage 11). De screening van de wethouder gebeurt op basis van het reglement van 

orde van de gemeenteraad.  

Artikel 8. Onderzoek geloofsbrieven; beëdiging; benoeming wethouders  

a. Bij elke benoeming van nieuwe leden van de raad stelt de raad een commissie in bestaande uit drie leden van 

de raad. De commissie onderzoekt de geloofsbrieven en de daarop betrekking hebbende stukken van nieuw 

benoemde leden.  

b. De commissie brengt na haar onderzoek van de geloofsbrieven verslag uit aan de raad en doet daarbij een 

voorstel voor een besluit. In het verslag wordt ook melding gemaakt van een minderheidsstandpunt.  

c. Het onderzoek van het proces-verbaal van het centraal stembureau gebeurt in de laatste samenkomst van de 

raad in oude samenstelling na de verkiezingen.  
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d. Na een raadsverkiezing roept de voorzitter de toegelaten leden van de raad op om in de eerste vergadering 

van de raad in nieuwe samenstelling, bedoeld in artikel 18 van de Gemeentewet, de voorgeschreven eed of 

verklaring en belofte af te leggen.  

e. In geval van een tussentijdse vacaturevervulling roept de voorzitter een nieuw benoemd lid van de raad op 

voor de vergadering van de raad waarin over diens toelating wordt beslist om de voorgeschreven eed of 

verklaring en belofte af te leggen.  

f. De raad gaat niet eerder over tot een (tussentijdse-)benoeming van een wethouder nadat op basis van 

onderstaande artikelen de raad in staat is gesteld tot een volledige en getrouwe toetsing van de integriteit van 

de kandidaat-wethouder.  

g. In de periode voor de gemeenteraadsverkiezingen gaat de burgemeester een gesprek aan met de 

afdelingsvoorzitters/fractievoorzitters van de politieke partijen.  

h. De kandidaat-wethouder overhandigt een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).  

i. Met instemming van de kandidaat-wethouder laat de burgemeester een screeningsonderzoek uitvoeren door 

een extern bureau.  

j. De burgemeester komt terug bij de afdelingsvoorzitters/fractievoorzitters indien de uitkomsten van het 

screeningsonderzoek daar aanleiding voor geven of een VOG niet verkregen wordt.  

k. Het screeningsonderzoek wordt gevoegd bij de geloofsbrieven van de kandidaat-wethouder.  

l. Bij de benoeming van een wethouder wordt overeenkomstig het eerste lid een commissie ingesteld welke 

onderzoekt of de kandidaat voldoet aan de eisen van de Gemeentewet. Op de werkwijze van deze commissie is 

het tweede lid van overeenkomstige toepassing.  

 

Een aantal zaken kan de kandidaat wethouder vooraf beschikbaar hebben, dit betreft: 

1. Een verklaring omtrent gedrag (VOG).  Er wordt in ieder geval een VOG verstrekt wanneer de 

kandidaat geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. De gemeente 

neemt de kosten voor de aanvraag van de VOG voor  zijn rekening (€ 41,35 p/p 20-2-2017). Bijlage VII 

betreft een aanvraagformulier waarin staat welke informatie overlegt dient te worden.  

2. Een uittreksel uit de basisadministratie (neemt de gemeente tevens voor zijn rekening). 

3. Een curriculum vitae met apart:  

4. Een overzicht van alle nevenfuncties (ook die uit het verleden).  

Een voorbeeld van een aanvraagformulier VOG is toegevoegd als bijlage 7.  

3. De verkiezingsprocedure 
 

3.1 Kieswet en acties 

Om te mogen meedoen aan de verkiezingen moet aan de in de Kieswet omschreven eisen worden voldaan. 

Voor partijen lijkt van belang in ieder geval te weten dat mensen die niet woonachtig zijn in Steenbergen wel 

op de lijst mogen komen wanneer zij een verklaring ondertekenen bereid te zijn in de gemeente te komen 

wonen wanneer zij gekozen worden. Deze verklaring(en) dient bij het indienen van lijst ingediend te worden.  

Ook is het mogelijk jongeren onder de 18 op de lijst te zetten. Zij dienen in de periode dat de raad zitting heeft 

(t/m ongeveer maart 2022) 18 te worden.  

Daarnaast zijn de volgende zaken van belang. Uitgangspunt binnen de organisatie is dat de afdeling  

burgerzaken de wettelijke taken regelt en dat de afdeling communicatie zorgt voor de wettelijk verplichte 

publicaties. 
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 De burgemeester is voorzitter van het hoofdstembureau. 

 **besloten zitting hoofdstembureau, onderzoek kandidatenlijsten. 

 **openbare zitting hoofdstembureau, vaststelling kandidatenlijst. 

 **de openbare kennisgeving over de geldigheid van de kandidatenlijsten. 

 **het verzenden van oproepingskaarten.   

 **de laatste dag dat aangegeven kan worden (schriftelijk verzoek) dat gestemd wordt bij volmacht 

 **uiterlijk kandidatenlijsten dienen aan het adres van de kiezer te zijn bezorgd. 

 **uiterlijk  uitreiking “kennisgeving van benoeming”aan gekozen leden 

 **uiterlijk 10 dagen na uitreiking van de “kennisgeving van benoeming” moet mededeling gedaan worden 

door de kandidaten dat hij de benoeming aanneemt. 

 Aandachtspunt: alle door bureau verkiezingen te organiseren zaken (borden etc.).  

Na het verschijnen van de definitieve verkiezingskalender worden alle data ingevuld bij ** ingevuld. 

Actiepunt 4: de afdeling burgerzaken kan het bovenstaande schema voorzien van data.  

3.2 Verkiezingsdag 

De afdeling burgerzaken is verantwoordelijk voor de voorbereidingen en de gang van zaken op de 

verkiezingsdag zelf. Stembureaus worden door de afdeling ingericht en bemand en ook het uiteindelijke tellen 

van de stemmen etc. wordt door hen gedaan. Hiertoe heeft burgerzaken een draaiboek opgesteld.  

In de avond is er een openbare verkiezingsavond gehouden worden in het gemeentehuis, aanvang 22:00 uur 

waar de uitslag van de verkiezingen bekend wordt gemaakt. Hierbij moet wel in oogschouw genomen worden 

dat het tellen van de stemmen waarschijnlijk nachtwerk wordt en dat de raadzaal in gebruik is als stembureau. 

Voor de invulling van deze avond wordt door de burgemeester met de griffie een programma opgesteld.  

Actiepunt 5: er wordt op 21 maart een verkiezingsavond gehouden in het gemeentehuis. Nadere invulling 

door burgmeester. 

 

3.3 Na de verkiezingen 

Op 22 maart wordt in de ochtend bekend gemaakt hoe de verdeling van de voorkeurstemmen is. Deze 

bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal om 10:00 uur onder voorzitterschap van de burgemeester. Daarmee 

wordt duidelijk welke kandidaat raadsleden ook daadwerkelijk volgens de uitslag van de verkiezingen in de 

gemeenteraad komen. Na het vaststellen van de uitslag op 23 maart worden alle benoemde raadsleden die dag 

aan het eind van de ochtend om 11:30 uur uitgenodigd voor het in ontvangst nemen van de benoemingsbrief 

en een uitleg van de procedure. De kandidaten worden dringend verzocht dit in hun agenda vrij te houden!  

3.4 Afscheid oude raad op woensdag 28 maart 

Op woensdag 28 maart  wordt tijdens een openbare raadsvergadering afscheid genomen van de oude raad. Er 

zullen raadsleden zijn die niet meer terugkomen voor de volgende 4 jaar. Er zijn een aantal speeches en er 

worden geschenken en onderscheidingen uitgereikt. Voor het afscheid van de oude raad moeten persoonlijke 

en algemene presentjes worden uitgezocht. Er is een toespraak van de voorzitter en eventueel van afscheid 

nemende raadsleden.  De burgemeester geeft het afscheid in overleg met de griffier en de staf verder vorm 

vanuit zijn representatieve taken.  

Actiepunt 6: afscheid nader vormgeven en uitwerken.  

De agenda van de raadsvergadering waarin de raad aftreedt kent ook een officieel gedeelte: de oude raad zal 

moeten oordelen over de rechtmatigheid van de verkiezingsuitslag en over de geloofsbrieven van alle leden 
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van de nieuwe raad. Hiertoe kan in de maand voorafgaand aan de verkiezing een commissie onderzoek 

geloofsbrieven worden ingesteld die in de dagen voor de vergadering van 28 maart bijeen komt om hier een 

oordeel over te vellen.  

Actiepunt 7: voorstel voorbereiden voor benoeming commissie onderzoek geloofsbrieven en dit voorstel via 

presidium aan gemeenteraad aan laten bieden.  

4. De nieuwe gemeenteraad 
 

4.1 Installatie nieuwe gemeenteraad op donderdag 29 maart 2018 

1. Dit proces kent de volgende, veelal op basis van de Kieswet voorgeschreven stappen. De griffie werkt 

hiervoor samen met Burgerzaken. 

2. Vaststelling verkiezingsuitslag: moet worden vastgesteld op de tweede dag na de stemming door het 

centraal stembureau. Voor deze verkiezingen dus op 23 maart 2018. 

3. Uitreiking benoemingsbesluiten: dit moet plaatsvinden uiterlijk een dag na de vaststelling van de uitslag met 

een gedagtekend ontvangstbewijs, in dit geval op 23 maart 2018  om 11:30 uur in de raadzaal van het 

gemeentehuis.  

4. Aanvaarding van de benoeming: de benoemde moet zijn benoeming schriftelijk aanvaarden. Tegelijk moet 

hij/zij een verklaring overleggen, waarin alle openbare betrekkingen staan die men bekleedt. Het is zaak deze 

direct in te vullen en in te leveren. 

5. Beslissing over toelating: de raad, in oude samenstelling, moet de beslissing over toelating ‘onverwijld’ 

nemen. (datum, plaats , tijd). Uiterlijk in de raadsvergadering van februari 2018 wordt de commissie onderzoek 

geloofsbrieven benoemd. Deze commissie bestaat uit drie leden van de gemeenteraad en onderzoekt op enig 

moment voor  28 maart en na 23 maart de geloofsbrieven van de te benoemen raadsleden. De geloofsbrieven 

bestaan vooral uit een verklaring van aanvaarding van de benoeming, de verklaring over openbare 

betrekkingen en het bewijs dat men is ingeschreven in het GBA van de gemeente Steenbergen. Na het 

onderzoek rapporteert de commissie aan de raad, waarop de raad beslist over toelating. In diezelfde 

vergadering wordt afscheid genomen van de niet in de raad terugkerende raadsleden. 

6. Installatie nieuwe raad: de zittingsperiode van de nieuwe raad begint uiterlijk op de 8
e
 dag na de stemming, 

dus op 29 maart 2018. In deze vergadering moeten de leden de eed of verklaring+belofte afleggen. Direct 

hierna nemen de feitelijke werkzaamheden als raadslid een aanvang. In deze vergadering kan tevens de 

(in)formatie aan de orde komen en kunnen hierover afspraken gemaakt worden. Voor te bereiden door de 

partijen. Daarnaast worden in de nieuwe raad de vicevoorzitter, (BOB)voorzitters, en vertegenwoordigers in 

andere gremia benoemd (zie 4.4).  

7. Regelmatig worden regionale bijeenkomsten georganiseerd door verbonden partijen. Vooral in het kader 

van de planning & control cyclus zijn dit jaarlijks terugkerende momenten. Omdat deze avonden niet aan de 

raad kunnen worden aangeboden tegelijkertijd met het vergaderschema voor het nieuwe jaar (meester in 

september aan het presidium) is het voor veel raadsleden lastig dit in te plannen in hun agenda.  

Om ervoor te zorgen dat bij deze bijeenkomsten een afvaardiging van de gemeenteraad van Steenbergen 

aanwezig is en de informatie op te kunnen halen, is het voorstel om per gemeenschappelijke regeling drie 

raadsleden aan te wijzen die zich hierover ‘ontfermen’. Deze raadsleden gaan naar de bijeenkomsten en zorgen 
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voor een korte terugkoppeling naar de gemeenteraad. Natuurlijk staat het andere raadsleden vrij om ook naar 

de bijeenkomsten te gaan, maar op deze wijze wordt gewaarborgd dat er een afvaardiging aanwezig is.  

De verbonden partijen waar het om gaat, zijn opgenomen in onderstaande tabel.  

Verbonden partij Afvaardiging namens de raad (zie bovenstaande tekst) 

WVS (leerwerkbedrijf)  

Intergemeentelijke sociale dienst (ISD)   

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)  

Regio West-Brabant (RWB)  

Veiligheidsregio (VR)  

Omgevingsdienst West-Brabant (OMWB)  

Tabel 3: vertegenwoordiging raadsleden in bijeenkomsten verbonden partijen.  

4.2 Benoeming voorzitters en andere functies 

De volgende functies/samenstellingen van werkgroepen etc. dienen te worden ingevuld op een nader te 

bepalen moment.  

Functie Aantal  Proces 

Fractievoorzitter = lid presidium Eén per fractie Doorgeven aan griffie 

Fractiesecretaris (voor afstemming 
logistieke zaken) 

Eén per fractie Doorgeven aan griffie  

Plaatsvervangend voorzitter van de raad Eén raadslid Raadsbesluit aangeboden door 
presidium 

Voorzitters* beeldvormende  en 
oordeelvormende vergaderingen 

Vier raadsleden uit liefst 
diverse fracties 

Raadsbesluit aangeboden door 
presidium 

Auditcommittee Eén (burger)raadslid per 
fractie 

Raadsbesluit aangeboden door 
presidium 

Voorzitter auditcommittee Eén lid van het 
auditcommittee 

Besluitvorming in en via 
auditcommittee 

Werkgroep bestuurlijke vernieuwing Eén (burger)lid per fractie  Raadsbesluit aangeboden door 
presidium 

Voorzitter werkgroep bestuurlijke 
vernieuwing 

Eén raadslid Raadsbesluit aangeboden door 
presidium 

Werkgevercommissie Drie raadsleden Raadsbesluit aangeboden door 
presidium. 

Tabel 4: overzicht in te vullen functies.  

*het door het presidium vastgestelde profiel is toegevoegd als bijlage 9.  

 

Het is gebruikelijk dat indien leden verhinderd zijn voor vergaderingen zij zich kunnen laten vervangen, zonder 

dat de vervanging vooraf formeel is vastgelegd. 

 

4.3 Fotomoment 

Voor diverse doeleinden is er behoefte aan foto’s. Voor het smoelenboek op het RIS, voor de website van de 

gemeente en voor de gemeentegids. Om te voorkomen dat er twee maal foto’s gemaakt dienen te worden is 

het meest logische moment om na de installatie van het college de foto’s te maken. De raad heeft dan zijn 

definitieve samenstelling en ook het college kan van het moment gebruik maken.   

Actiepunt 8: fotomoment inplannen en vooraf communiceren.  
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5. Inwerkprogramma/introductie nieuwe raad 
 

5.1 Introductieprogramma 2018  

De nieuwe raadsleden dienen ingewerkt te worden. Aan de ene kant is dit een taak van de fracties. Er is ook 

een aantal onderwerpen die vanuit de gemeente besproken moeten worden om raadsleden voor te bereiden 

op hun taak. In 2016 heeft de griffier gesprekken gevoerd met de raadsleden die in 2014 in de raad gekozen 

werden. Hieruit zijn een aantal aandachtspunten naar voor gekomen. Het voorstel is het introductieprogramma 

van start te laten gaan na de benoeming van de wethouders omdat de gemeenteraad dan ‘op volle sterkte’ is. 

Voorgesteld wordt de volgende elementen op te nemen in het nader uit te werken inwerkprogramma.  

 

1. De rollen die een raadslid moet vervullen, instrumenten en faciliteiten die de raad ter beschikking 

heeft, de werkwijze van de gemeenteraad en de ondersteuning vanuit de griffie. Kennismaken met de 

rekenkamercommissie. 

2.  

Actiepunt 9:  avond organiseren betreffende deze onderwerpen burgemeester/griffie. 

 

3. De gemeentelijke organisatie (taken, werkwijze, belangrijke producten). 

 

 Actiepunt 10: carrousel organiseren naar voorbeeld van vorige jaren.  

 

4. Overdracht gemeentelijke dossiers’ (wat ligt er, wat speelt er in de gemeente en wat kan de raad de 

komende 4 jaren verwachten) op basis van de portefeuilles: Mens en maatschappij, ruimte en 

economie, financiën (kennismaking accountant). 

 

Actiepunt 11: avonden  organiseren met betrekking tot  bovenstaande onderwerpen (3 en 4). 

 

5. Debattraining 

6. Voorzitterstraining 

 

Actiepunt 12: organiseren debattrainingen (vanaf mei/juni) en trainingen voorzitters met ingang van 

september 2018.  

 

7. Integriteit en veiligheid van raadsleden. 

Actiepunt 13: hierover een bijeenkomst organiseren. Heidag(en) met de gemeenteraad.  

In april 2018 wordt het welkomstpakket voor nieuwe raadsleden vanuit de VNG verspreid onder de nieuw 

aangetreden raadsleden. Dit is een goede bron van informatie (de VNG kan geen uitsluitsel geven of dit in 2018 

verstrekt zal worden). De raadsleden ontvangen tevens een boek over het raadslidmaatschap. De ambtelijke 

medewerkers, de wethouders en de al langer zittende raadsleden zijn voor nieuwe raadsleden eveneens 

belangrijke bronnen van informatie. In het introductieprogramma moet verder ook aandacht geschonken 

worden aan de wijze waarop de informatie kan worden vergaard. Het Raadsinformatiesysteem zal hierbij 

uitgebreid aan de orde komen. 

5.2 nieuwe partijen/fracties 

Naast het op de raadsleden toegespitste introductieprogramma is het voor het goed functioneren van nieuwe 

fracties en hun voorzitter van belang de mores van het politieke gebeuren tot zich te nemen. Voor deze fracties 
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kan in overleg met hen een aanvulling op het programma worden geregeld. Vooralsnog zullen eerst de 

verkiezingsresultaten worden afgewacht en indien nodig een aanvullend programma worden opgezet. 

5.3 Professionalisering en teambuilding raad 

Naast bovenstaande informatiesessies is het van belang om verder te gaan met de raad in het 

professionaliseringsproces en om van de raad een team te maken. Dat laatste wil zeggen dat de raad een 

orgaan is dat uit een diversiteit aan politieke meningen een aantal zaken samen moet kunnen oppakken. De 

genoemde heidag kan hier een goede bijdrage aan leveren.  

5.4. Praktische zaken nieuwe raad 

De griffie zal een aantal zaken regelen voor de nieuwe raadsleden: tablets, inloggegevens, e-mailadreslijsten, 

website aanpassen (Raadsinformatiesysteem), postvakjes, pasjes, bordjes raadzaal, rechtspositionele 

handelingen (ook in samenwerking met de afdeling personeelszaken), software geluidsinstallatie aanpassen. 

6. Collegevorming 
 

De gemeenteraad benoemt de wethouders. De voorbereidingen hiertoe beginnen al vanaf het eerste moment 

van de collegevorming.  

 

6.1 Coalitieakkoord, collegeprogramma en raadsprogramma 

Het is gebruikelijk dat de lijsttrekker van de grootste fractie het initiatief neemt bij de formering van een 

nieuwe coalitie. De lijsttrekkers/fractievoorzitters worden door hem/haar bijeen geroepen. In die 

bijeenkomsten wordt onderzocht met welke partijen en op basis van welk programma het best een college kan 

worden gevormd.  

 

De burgemeester bevordert de bestuurlijke integriteit van de gemeente volgens artikel 170 van de 

gemeentewet. Hiertoe is in het reglement van orde (vastgesteld op 26 januari) opgenomen artikel 8 g t/m k:  

De raad gaat niet eerder over tot een (tussentijdse-)benoeming van een wethouder nadat op basis van 

onderstaande artikelen de raad in staat is gesteld tot een volledige en getrouwe toetsing van de integriteit van 

de kandidaat-wethouder.  

g. In de periode voor de gemeenteraadsverkiezingen gaat de burgemeester een gesprek aan met de 

afdelingsvoorzitters/fractievoorzitters van de politieke partijen.  

h. De kandidaat-wethouder overhandigt een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).  

i. Met instemming van de kandidaat-wethouder laat de burgemeester een screenringonderzoek uitvoeren door 

een extern bureau.  

j. De burgemeester komt terug bij de afdelingsvoorzitters/fractievoorzitters indien de uitkomsten van het 

screenringonderzoek daar aanleiding voor geven of een VOG niet verkregen wordt.  

k. Het screenringonderzoek wordt gevoegd bij de geloofsbrieven van de kandidaat-wethouder.  

De geloofsbrieven worden onderzocht door de gemeenteraad.  

 

Voor het nieuwe college aan kan treden zal dus een risicotoets gehouden worden met betrekking tot de 

wethouders. Hiertoe kunnen partijen de kandidaat wethouders aanmelden bij de griffier die de organisatie 

hiervan verder voor haar rekening neemt. Hiertoe dient rekening gehouden te worden met een periode van 2 à 

3 weken waarin deze onderzoeken plaatsvinden.  
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Met publicatie van het coalitieakkoord treden de wethouders aan. Dit nieuw gevormde college zal dan aan de 

slag gaan met het opstellen van het collegeprogramma, wat de basis is voor het beleid van de komende vier 

jaar. 

De raad kan eigenstandig werken aan een raadsprogramma dat vastgesteld wordt door de raad en vervolgens 

door het college tot uitvoering gebracht dient te worden.  

6.2 Rollen burgemeester, griffier, secretaris 

In art.36 van de Gemeentewet wordt de betrokkenheid van de burgemeester in de collegevorming als volgt 

verwoord: “De burgemeester wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de collegeonderhandelingen. Hij 

wordt alsdan in de gelegenheid gesteld zijn opvattingen over voorstellen ten behoeve van het 

collegeprogramma kenbaar te maken”. 

Staatssecretaris Bijleveld zond in 2008 een brief aan de Tweede Kamer over de mogelijkheid de burgemeester 

behulpzaam te laten zijn bij de procesmatige werkzaamheden die nodig zijn om tot een nieuw college te 

komen. Een dergelijk advies zou opgevat kunnen worden als bemoeizucht richting politieke partijen en fracties. 

Zolang de werkzaamheden van procesmatige aard zijn hoeft daarvan geen sprake te zijn. De burgemeester kan, 

vanuit zijn onafhankelijke rol, de emoties, die vaak ontstaan in formatieprocessen, verzachten door middel van 

handreikingen die gericht zijn op zijn functionaliteit, zakelijkheid, begrip enzovoort. 

Het is aan de onderhandelaars te bepalen op welke wijze zij de burgemeester een rol willen geven in de 

collegeonderhandelingen.  

Dit laatste geldt ook voor de griffier en de secretaris. De griffier zou ondersteuning kunnen bieden bij de 

informatieronde en eventueel bij de het begin van de coalitieonderhandelingen en de opstelling van een 

coalitieakkoord. Dit kan ook door een andere medewerker gedaan worden. De algemeen directeur kan met zijn 

organisatie ook aanschuiven bij de coalitieonderhandelingen en vervolgens het nieuw gevormde college 

adviseren en ondersteunen in het opstellen van een collegeprogramma. Het moment waarop griffier en 

secretaris elkaar precies aflossen is een zaak van de raad. 

 

6.3 Ambtelijke ondersteuning 

Het hele proces van de collegevorming kan ambtelijk worden ondersteund en gefaciliteerd. De ondersteuning 

kan aan de ene kant bestaan uit het notuleren van de bijeenkomsten, het noteren van afspraken, advisering 

over het proces en de organisatorische ondersteuning. Aan de andere kant zal worden gezorgd dat ook op 

inhoudelijk gebied kennis en kunde aanwezig is. Per onderwerp kunnen medewerkers van de gemeente die dit 

onderwerp onder hun hoede hebben aanschuiven of er kunnen experts betrokken worden. Daarnaast mogen 

de partijen die aan tafel zitten rekenen op goede overdrachtsdocumenten. Partijen dienen hierbij aan te geven 

waar behoefte aan is.  

 

6.4 Verkiezing en benoeming wethouders 

Afhankelijk van de tijd die de fracties c.q. de beoogde collegepartijen nodig hebben om de collegevorming en 

het collegeprogramma voor te bereiden, moet de raad op enig moment de wethouders benoemen. “Op enig 

moment” omdat de wet geen termijn bevat waarbinnen de wethouders moeten worden benoemd. De “oude” 

wethouders blijven zolang in functie en hebben dus een demissionaire status, totdat de nieuwe raad 

“tenminste de helft van het aantal nieuwe wethouders heeft benoemd en deze benoemingen zijn 

aangenomen”. 

 

In de raad waarin de benoeming plaatsvindt, worden wethouderskandidaten voorgedragen. Eventueel kunnen 

ook wethouders van buiten de raad worden voorgedragen. Via schriftelijke en geheime stemming worden de 
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wethouders benoemd. Als de wethouder zijn benoeming aanneemt legt deze de eed of de verklaring en belofte 

af. Worden wethouders uit de raad benoemd, dan moet in de opengevallen plaatsen in de raad worden 

voorzien. Dit kan in de eerstvolgende vergadering. 

 

6.5. Afscheid wethouders die niet meer terugkomen. 

Wethouders kunnen zelf aangeven dat zij niet terug zullen komen. Ook kan blijken na afloop van de 

coalitieonderhandelingen dat een of meerdere wethouders niet meer terug zullen komen in het college. Voor 

deze wethouders zal door de algemeen directeur in samenwerking met de staf een afscheid worden 

georganiseerd in overleg met de scheidende wethouder. Afscheid door de gemeenteraad kan genomen 

worden in de raadsvergadering waarin de nieuwe wethouder worden benoemd.  

6.6. Benoemingen nieuw college 

Als de wethouders zijn benoemd vindt het eerste college in nieuwe samenstelling plaats. Dit is het moment 

waarop collegeleden worden benoemd in de verschillende gremia. De staf zal hiervoor een lijst opstellen. 

6.7. Praktische zaken nieuw college 

Staf en het Bestuurssecretariaat zullen voor het nieuwe college een aantal praktische zaken regelen. E-

mailadressen, VNG-site aanpassen, website aanpassen, sjablonen aanpassen,  adressenlijst, rechtspositionele 

handelingen, agenda’s, overdracht dossiers etc.  

6.8. Introductie en inwerkprogramma nieuw college 

De GS/AD zorgt voor de introductie en het inwerkprogramma van de nieuwe collegeleden. Onderdeel van het 

inwerkproces is een heisessie, waarbij de griffier, als onderdeel van de driehoek burgmeeester-secretaris-

griffie, een dag(deel) aanwezig is.  

7. Tot slot  
Nog niet genoemde maar wel relevante artikelen uit de gemeentewet zijn toegevoegd als bijlage 10. Dit 

draaiboek wordt besproken in een overleg met de fractievoorzitters en de bestuursvoorzitters, de werkgroep 

bestuurlijke vernieuwing en wordt ter vaststelling aangeboden aan het presidium. De gemeenteraad dient het 

budget vast te stellen.  

Dit draaiboek vormt de basis voor alle activiteiten die rondom de verkiezingen worden ontwikkeld. 

Gemeenteraad en college trekken gezamenlijk op om de opkomst te bevorden op weg naar de nieuwe 

bestuursperiode 2018-2022!  

 


