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 3 |  STEMMEN OF NIET? WAT VINDEN ZIJ? 

Drie jongeren vertellen of zij gaan 

stemmen.

 4 |  HIER GEBEURT HET 

Wie zit waar in een raadszaal?

 6 |   DE REKENING ALSTUBLIEFT! 

Gemeenten mogen niet meer geld 

uitgeven dan er binnenkomt.  

Hoe komen ze aan hun geld en  

hoe geven ze het uit?

 8 |  EEN LOKALE PARTIJ OPRICHTEN?  

HOE MOEILIJK IS DAT? 

In Nederland kan iedereen een  

politieke partij oprichten.  

Maar er zijn ook andere manieren 

om invloed uit te oefenen.

 10 |  LOKALE MEDIA 

Media spelen een belangrijke rol  

in ‘de’ democratie. Journalist Jasper 

Harthoorn vertelt er meer over.

 13 |  TWEE KEER STEMMEN 

Waarom moeten we op 21 maart 

twee keer stemmen? 

 15 |  WAT DOET EEN RAADSLID? 

Kijk in de agenda van een raadslid. 

Wat doet zo iemand eigenlijk de 

hele week?

 17 |  VERKIEZINGEN EN WAT DAN? 

Na de verkiezingen moeten partijen 

samenwerken om een meerderheid 

te krijgen. Hoe doen ze dat?

 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?

KEANU
Beatrix College Tilburg 

vwo 5 / 17 jaar

GA JE STEMMEN?
Nee, ik word net te laat 18, pas op 

29 maart. Ik vind het nog niet zo 

heel veel uitmaken. Mijn stem draagt 

wel bij, maar het is niet cruciaal om 

te gaan stemmen.

WAT ZOU JE WILLLEN STEMMEN?
De PVV vind ik op zich wel goede 

standpunten hebben, maar ook  

niet alles. Het is nog wel lastig om  

te bepalen wat ik zou stemmen.

WAT GA JE DOEN OM JE STEM 
TE BEPALEN?
Veiligheid vind ik het allerbelang-

rijkste. En rust in de stad. Ik ga de 

StemWijzer doen en ook debatten 

kijken om te zien wat de meningen 

daarover zijn. 

Op het nieuws gaat het vaak over 
de politiek in Den Haag. En heel 
Nederland heeft daar dan een me-
ning 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, een docent  

van je kan in de gemeenteraad zitten,  

of misschien heb je een raadslid in  

je familie. 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.

UITLAATVELDJE BEHOUDEN 

OF MOOIE NIEUWE HUIZEN 

BOUWEN?
WEL OF GEEN NACHTBUS 

IN HET WEEKEND?BETERE FIETSROUTES OF 

AUTOFILES OPLOSSEN?
HOE LANG IS DE WACHT-

LIJST VOOR PSYCHISCHE 

HULP?

#hoedan
Wil jij je bemoeien met hoe jouw straat 

is ingericht, of proberen om de regels 

in jouw gemeente een beetje aan te 

passen? 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

STEMMEN

OP 21 MAART! 

ANOUK
Merlet College Grave 

havo 5 / 18 jaar

GA JE STEMMEN?
Ik ben van plan om wel te stemmen. 

WAT GA JE STEMMEN?
Ik denk Partij voor de Dieren. Ik ben 

heel erg voor de dieren. Ik wil zelf 

bijvoorbeeld ook vegetarisch worden. 

Als de Partij voor de Dieren niet 

meedoet in mijn gemeente, dan stem 

ik niet. 

WAT GA JE DOEN OM JE STEM 
TE BEPALEN?
Ik ga vooral bij hun standpunten kij-

ken en bij de standpunten van andere 

partijen. Stel dat het toch meer over-

eenkomt met mijn mening en dat zij 

betere standpunten hebben, dan  

kan het goed zijn dat ik toch op die 

andere partij ga stemmen. 

GA JE STEMMEN?
Ik denk het wel, als ik me er meer in 

ga verdiepen en er iets meer van weet. 

Iedere stem telt wel een beetje.

WAT GA JE STEMMEN?
Ik denk meer links. Geen winst en 

voor gelijkheid. We wonen samen  

in één land, dus iedereen is gelijk.  

We moeten het toch samen doen.

WAT GA JE DOEN OM JE STEM 
TE BEPALEN?
Ik ga me er eerst in verdiepen voor-

dat ik ga stemmen. Informatie zoeken 

op internet en het nieuws volgen op 

Radio Emmen. Wat zijn de voordelen 

van een partij? Ik zou dat willen  

afwegen voordat ik blindelings ga 

stemmen. Ik praat ook met mijn  

ouders en opa en oma. 

VINCENT 
Hondsrugcollege Emmen 

vmbo tl 4 / 18 jaar
STEMBILJET

STEM  3
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HIER GEBEURT HET

INTERRUPTIEMICROFOON
Als een raadslid of wethouder de ge-

meenteraad toespreekt, mogen andere 

raadsleden haar of hem vragen stellen. 

In sommige gemeenteraden gebruikt een 

raadslid daarvoor een speciale micro-

foon. Dat heet een interruptiemicrofoon 

(interrumperen = onderbreken). 

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

De gemeenteraadsleden zijn gekozen door de in-

woners van hun gemeente. Zij vertegenwoordigen 

die inwoners bij het nemen van beslissingen, en 

bij het vaststellen en controleren van het beleid 

in de gemeente. 

ZETELS

Elke gemeenteraad heeft een oneven aantal 

zetels. Als alle raadsleden er zijn, is er dus bij 

stemmingen altijd een meerderheid tegenover 

een minderheid. Het precieze aantal hangt af 

van het aantal inwoners. Hoeveel zetels heeft 

de gemeenteraad van jouw gemeente?

MEERDERHEID

De gemeenteraad besluit over veel verschillende 

dingen die door de gemeente worden geregeld. 

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 beslui-

ten van de raad wel goed uitvoert. Daarom stel-

len raadsleden veel kritische vragen aan B en W. 

Dat kan mondeling tijdens de raadsvergadering, 

maar het kan ook ‘schriftelijk’ (digitaal).  

De wethouders moeten de raad altijd alle infor-

matie geven.

BURGEMEESTER
De burgemeester is voorzitter van de 

gemeenteraad. Vooral belangrijke 

vergaderingen zit hij of zij zelf voor. 

Andere vergaderingen worden ook wel 

voorgezeten door raadsleden.

PUBLIEKE TRIBUNE
Raadsvergaderingen zijn openbaar. 

Meestal kun je de vergadering ook via 

een livestream volgen. Inwoners mogen 

de raad toespreken en soms ook mee 

vergaderen.

PERSTRIBUNE
De plaatselijke media doen verslag van 

de raadsvergaderingen. De besluiten van 

de raad gelden immers voor alle inwo-

ners 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. 



KAN JOUW GEMEENTE 
MET GELD OMGAAN?

Hoeveel jouw gemeente uitgeeft aan uitkeringen en jeugd- 
zorg, hangt vooral af van het aantal mensen zonder baan 
en het aantal jongeren die hulp nodig hebben.

In de grote steden is de jeugdcriminaliteit en het aantal jongeren 

met psychische problemen meestal een stuk groter dan in kleinere 

gemeenten. En de werkgelegenheid is per regio verschillend.  

Aan die dingen kan de gemeente niet zo veel doen. Daarom krijgt 

elke gemeente een ander bedrag van het Gemeentefonds.

Op www.waarstaatjegemeente.nl kun je op het ‘dashboard’ jouw 

gemeente opzoeken en met een andere gemeente vergelijken, 

bijvoorbeeld een veel grotere of veel kleinere. 

Bij ‘Jeugd en jeugdhulpverlening’ kun je zien:

–  hoeveel procent van de jongeren in jouw gemeente jeugdhulp-

verlening krijgt

–  hoeveel kinderen een handicap hebben

–  hoeveel criminaliteit er onder jongeren is. 

En bij ‘Werk en Inkomen’ kun je zien of in jouw gemeente veel  

of weinig mensen een bijstandsuitkering hebben.

POLITIEKE KEUZES

Bij sommige onderwerpen heeft de gemeente meer te  
kiezen. Daar discussiëren de politieke partijen over in  
de gemeenteraad. 

Bijvoorbeeld:

–  Meer geld naar jeugdsport, of meer naar sport voor ouderen 

en gehandicapten? 

–  Meer geld naar amateurmuziek (muziekschool, jeugdorkest), 

of meer naar muziekfestivals?

–  Extra geld voor de GGD voor gratis SOA-tests, of moeten men-

sen die test maar zelf betalen? 

–  Komen er meer beveiligingscamera’s of zet de gemeente meer 

stadswachten en agenten in?

–  Mogen de volkstuintjes blijven, of moeten daar nieuwe huizen 

komen? 

Op www.waarstaatjegemeente.nl kun je jouw gemeente ver- 

gelijken met een andere. Klik bijvoorbeeld bij ‘Wonen en  

leefklimaat’ op ‘Duurzaamheidsbalans Sociaal-cultureel’:  

geeft jouw gemeente relatief veel of weinig geld uit aan 

kunst en cultuur? En aan natuur en landschap?
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DE REKENING
ALSTUBLIEFT!

Gemeenten moeten veel regelen, maar ze mogen niet meer 
geld uitgeven dan er binnenkomt. 
Als een gemeente teveel geld uitgeeft en in financiële 
problemen komt, wordt ze ‘onder curatele’ gesteld. Dat 
betekent dat die gemeente niet meer zelf mag beslissen 
waar ze haar geld aan uitgeeft, maar voor alles toestem-
ming moet vragen aan de provincie.

Hoe komt jouw gemeente aan geld?

De gemeente krijgt ongeveer 60% van haar inkomsten van  

het Rijk. Hoeveel geld een gemeente precies krijgt, is o.a.  

afhankelijk van: 

– aantal inwoners

– aantal jongeren

– aantal mensen met een uitkering

– oppervlakte van de gemeente

De overige 40% komt uit de gemeentelijke belastingen (zoals de 

hondenbelasting), parkeergeld, Europese subsidies, en andere 

eigen inkomsten.

Waar geven gemeenten geld aan uit?

Een groot deel van de uitgaven van gemeenten staat van tevoren 

al vast: ze moeten nou eenmaal bijstandsuitkeringen geven aan 

mensen die niet aan een baan kunnen komen. Ze moeten ook  

de thuiszorg en de jeugdzorg regelen, en salaris uitbetalen aan 

gemeentelijke ambtenaren. 

Verder moeten ze zorgen dat er een brandweer is, dat mensen 

een paspoort of rijbewijs kunnen komen ophalen, dat de wegen 

en de fietspaden niet vol gaten zitten, dat het huisvuil wordt  

opgehaald, etc. Allemaal dingen die vaak bijna onmerkbaar  

geregeld worden (maar als het niet gebeurt, merk je het wel!).

DE BEGROTING VAN JOUW GEMEENTE
Op www.openspending.nl kun je de begroting van jouw 

gemeente opzoeken. Onder de ‘Realisatie’ van 2016 zie je 

aan welke ‘hoofdfunctie’ jouw gemeente in 2016 het 

meeste geld heeft uitgegeven. Bij de baten kun je zien hoe 

jouw gemeente geld binnenkrijgt. Kijk maar bij ‘Financie-

ring en algemene dekkingsmiddelen’, daar zie je wat de 

grootste inkomstenbron van jouw gemeente is. En hoeveel 

jouw gemeente verdient aan de hondenbelasting.

Snap jij degemeentebegroting?-------------------------------------------

-------------------------------------------
BIJ WELKE HOOFDFUNCTIE HOREN DEZE ONDERWERPEN? - VUL IN --------------------------------------------#1. ------- subsidie voor sportvelden#2. ------- salaris voor docenten#3. ------- onderhoud van wegen#4. ------- huisvuil ophalen

#5. ------- brandweer
#6. ------- nieuwe bouwgrond
#7. ------- subsidie voor musea#8. ------- begraafplaats
#9. ------- organiseren van verkiezingen#10. ------- feestverlichting in de winkelstraat  KIES UIT: A- Algemeen Bestuur B- Cultuur en Recreatie (2x)C- Economische ZakenD- Onderwijs

E- Openbare orde en VeiligheidF- Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
G- Verkeer, Vervoer en Waterstaat
H- Volksgezondheid en Milieu (2x)

--------------------
Wat vind jij van de 
uitgaven van jouw gemeente?--------------------Kunst en cultuur

------------------------------------

0 Mag wel wat meer0 Okee
0 Mag wel wat minder
Natuur en landschap 

------------------------------------

0 Mag wel wat meer0 Okee
0 Mag wel wat minder

Antwoorden: 
1B / 2D / 3G / 4H / 5E 
6F / 7B / 8H / 9A / 10C

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

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.

Eerst moet je een naam heb-
ben. 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.

 

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.

 

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?

  

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

  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 pro-

beren druk uit te oefenen op 

de politiek. 

 

Zoek media-aandacht 
  Door aandacht in een krant, 

op televisie of internet ver- 

anderen politici soms van  

mening.

 

Ga demonstreren 
  Als je wilt laten zien dat je het 

ergens niet mee eens bent, 

kun je ook 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 wel 

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.

A / registreren

B / vereniging

C / blanco

OEFEN INVLOED UIT

Hazerswoude
Den Haag

Amsterdam

Woudenberg

Elburg

Middenmeer

WELK ONDERWERP VIND JIJBELANGRIJK? 

8
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Wist je dat…?
Het gaat niet zo goed met de lokale media. Woon je 
in een gemeente met minder dan 50.000 inwoners? 
Dan lees je waarschijnlijk haast nooit iets over de 
besluiten van de gemeenteraad. In kleine gemeen-
ten schrijven journalisten daar namelijk nauwelijks 
over. Daar krijgen ze de tijd en het geld niet meer 
voor. (bron: www.svdj.nl)

STEM  11

Media spelen een belangrijke rol in de democratie. 
Want hoe weet je wat de raadsleden en bestuurders van 
de gemeente besluiten? En waarom ze dat hebben be- 
sloten? Omdat je niet zelf al die vergaderingen kunt vol-
gen, is het handig dat journalisten er verslag van doen. 
Jasper Harthoorn van het Brabants Dagblad is zo’n jour-
nalist. 

“Tijdens raadsdebatten is er in principe altijd iemand van onze 

krant bij,” vertelt Jasper, “of we volgen het via de livestream. 

Maar er wordt veel meer besproken dan wat de krant haalt.  

Wij selecteren het nieuws, met in het achterhoofd de vraag:  

waar gaan mensen de gevolgen van merken?”

Als voorbeeld noemt Jasper het besluit om de huur voor de sport- 

clubs te verhogen. “Een club betaalde eerst €50.000, dat zou 

meer dan twee keer zo veel worden. Dan bellen wij de sportbe-

stuurders wat zij daarvan vinden. Die vertelden dat hun leden 

meer contributie moeten gaan betalen. Het artikel daarover leid-

de tot een nieuw debat in de raad en een verzachting van de 

maatregelen.” Journalisten geven dus informatie door, en heb-

ben daardoor indirect ook invloed. Als zij besluiten om ergens 

over te schrijven, komt er vaak discussie over. 

Kleine dingen

Andersom lukt het de media ook vaak om de aandacht van politici 

te trekken voor ‘dingen waar mensen zich aan doodergeren’.

Jasper: “Een man deed zijn beklag over de rotzooi die uitgaande 

jongeren vanuit een steegje over de schutting in zijn tuin kieper-

den: flesjes, wietzakjes en meer van die troep. Hij nodigde de 

burgemeester uit om eens te komen kijken. Die deed dat prompt. 

Nu wordt het gangetje ’s nachts afgesloten. Dankzij ons artikel 

heeft die man voortaan weer rustige nachten.”

Uitleggen

Als het goed is, volgen journalisten de politici van de gemeente 

kritisch: houden ze zich aan de standpunten uit hun eigen ver-

kiezingsprogramma? In Tilburg was een partij mordicus tegen de 

verhuizing van de bibliotheek uit het centrum. “Maar na de vorige 

verkiezingen zaten ze samen met andere partijen in het college 

die wél voor de verhuizing waren. Moesten ze als collegepartij 

ineens toch die verhuizing gaan verdedigen.” Journalisten leggen 

in zo’n geval uit hoe dat zit. 

Kranten (betaald):  

Huis-aan-huis-krant (gratis): 

Radio-omroepen: 

Televisieomroepen:  

Facebookpagina en andere websites:  

 

Dit moet beter: 

 

 

 

 

JASPER HARTHOORN 

VAN HET BRABANTS DAGBLAD

“ Wij laten de 

gevolgen 

van politieke  

beslissingen 

zien”

“ In de krant laten 
we de mensen zelf  
aan het woord.”

VERKIEZINGS-CAMPAGNE
Met de verkiezingen in aantocht zijn de media 

een belangrijke bron van informatie. Wat is het 

belangrijkste verkiezingsonderwerp in de ge-

meente? Wat vinden de partijen ervan? Handig 

om te weten als je je stem nog aan het bepalen 

bent!

Jasper gaat ook extra aandacht besteden aan de ver-

kiezingen: “Hebben de wethouders hun programma 

goed uitgevoerd? En we schrijven over de nieuwe 

raadsleden op de kieslijsten. We maken een kieswijzer 

en organiseren een debat tussen de lijsttrekkers. En er 

zijn altijd wel relletjes in de campagne; een partij  

die haar verkiezingsposters over andere affiches heen 

plakt en zo.”

MEDIACHECK
Welke lokale
media zijn er in
jouw gemeente?
Welke media 

volgen in jouw 

eigen gemeente

wat er in de 

gemeenteraad 

wordt besproken 

en besloten? 

ACTIE! 

Dáár moesten ze eens wat aan 
doen!
Wat vind jij dat er beter moet in 

jouw gemeente? Gaat het daar wel 

eens over in de krant/radio/tv? 

Nee? Bel de redactie!

DOE DE

CHECK!

Jasper Harthoorn op de redactie van het Brabants Dagblad
Foto: Toine van Berkel, Tilburg
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221 MAART 
EN DAN?

TWEE KEER
STEMMEN

Van de medewerkers van het 

stembureau 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

STEMBILJET

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 

Nederland stembureaus open van 

7.30 uur tot 21.00 uur. Op het stem-

bureau lever je je stempas in, en 

controleren ze wie je bent.  

Vergeet dus niet je identiteitsbewijs 

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 stembil-

jet 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 

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 doorgaat. 

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. 

De letters vormen samen 

een woord: 

TEST JE 
KENNIS

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.

HOE 

MOET IK 

STEMMEN?

STEM  13
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debat
Het debat is meteen na de 
vergadering. Pleiten voor 
openbare wc ‘s die ook ge-
schikt zijn voor vrouwen! informatieavond kunstgrasDe wethouder wil dat clubs 

op kunstgras gaan trainen. 
Uitzoeken wat de sportver-
enigingen zelf van dit idee 
vinden.

raadsvergaderingVragen stellen aan de wethouder over gevaarlijk 
kruispunt bij het station. 
Moet de gemeente nodig wat 
aan doen!

actie op de markt met de partij’s Middags met partijleden 
naar de markt: praten met 
mensen over wat er allemaal 
beter kan. Rest van de dag is 
vrij!

festival parkpret 
Ha! Een middag plezier 
maken met de neefjes op 
festival Parkpret! (Maar eerst 
mijn taakje van vanochtend 
afmaken) 

treinafspraak paulCollega-raadslid Paul van 
der Lee zit altijd in dezelfde 
trein. Op deze ochtend na 
het debat gaan we een plan 
bedenken om vervuilende 
vrachtwagens uit de stad te 
weren.

thee-afspraak vader jorrit’s Middags op de thee bij een 
vader van een gehandicapt 
kind. Hij reageerde op mijn 
Facebook-oproep over de 
zorg.

fractievergaderingMet de partijgenoten de 
komende raadsvergadering 
voorbereiden. (Ook melden 
wat de vader van Jorrit ‘s 
vanmiddag te zeggen had!)volgende debat voorbereidenIk heb de hele ochtend om 

voor te bereiden wat ik  
morgen wil zeggen tijdens 
het debat. 

mail beantwoordenGisteren was de laatste 
vergadering van deze week. 
Vanavond tijd om mails te 
beantwoorden.
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PUZZEL

Dit is wat Willy zich nog kan herinneren:

–  Tijdens werktijd moet ze werken (ja hehe). 

Dan heeft ze geen privé-afspraken staan.  

Behalve één keer ’s ochtends, met Paul, onder-

weg in de trein.
–  Elke week zijn er twee vergaderingen: de 

raadsvergadering en de fractievergadering.  

De ene is op maandag, maar welke? De andere 

is op woensdag. 
–  De informatieavond over kunstgras is ergens 

aan het eind van de week.

–  Hoera, dit weekend geen afspraken ’s avonds!

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’. 

= werktijd

En dit zijn de afspraken 
die ze deze week in haar 

agenda had staan:

DE AGENDA VAN

EEN RAADSLID

STEM  15
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De jongste fractievoorzitter van Delft is te vinden achter 
een wel heel bejaarde deur: een achteringang van het 
Delftse stadhuis die stamt uit het jaar 1618. 
Michelle Corten leidt de vierkoppige fractie van STIP: 
Studenten Techniek In de Politiek. Wat doen die studen-
ten in de politiek?

MEEBESTUREN!

In Delft kun je tegenwoordig whatsappen naar de gemeente. 

Handig! Dat hebben Delftenaren te danken aan STIP. Michelle: 

“Wij kunnen als studenten goed inschatten wat voor jongeren 

werkt. Maar we kunnen onze kennis ook heel goed inzetten om 

problemen in de stad op te lossen waar iedereen wat aan heeft.

In de gemeenteraad gaat het vaak om dingen die heel belangrijk 

zijn voor jongeren. Denk aan evenementen als Koningsnacht,  

het Food Truck festival en zo. Of de openingstijden van de kroe- 

gen en winkels; dat wordt ook door de raad bepaald. Maar er  

worden ook beslissingen genomen voor de verdere toekomst. 

Hoe duurzaam is onze gemeente? Superbelangrijk als je jong 

bent!”

Michelle heeft een bachelor industrieel ontwerp op zak en is  

bezig om haar master in de bio-robotica te halen. Als fractievoor-

zitter is ze wel meer dan 20 uur per week bezig met de politiek. 

“Het is een mooie maatschappelijke bijbaan, want je krijgt er 

een vergoeding voor. Veel werkzaamheden zijn ’s avonds en  

in het weekend, dus ik kan het gewoon naast mijn studie doen.  

Ik houd echt wel genoeg energie en tijd over voor andere dingen: 

sporten, mijn wekelijkse uitgaansavond met mijn huisgenoten 

uit het studentenhuis, Lowlands en andere festivals bezoeken…”

ALTIJD AL EEN MENING 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 vroegen ze Michelle 

om mee te helpen met de campagne. 

“Ze vonden dat ik goed kon overbrengen dat jongeren zich willen 

inzetten voor de hele stad. Ik vond mezelf eigenlijk ook wel over- 

tuigend. Daar komt bij dat ik altijd over alles een mening heb. 

Mijn vrienden worden soms gek van al mijn meningen.” 

Dus het was niet zo gek dat ze op de lijst kwam te staan. Een jaar 

later werd ze raadslid.

Waarom de
politiek in?

STIP zit al 24 jaar in de gemeenteraad van Delft. De partij is de 

op een na grootste en levert zelfs een wethouder.  

“Omdat we kennis van zaken hebben en kwaliteit leveren, wor-

den we serieus genomen.” 

Daardoor heeft de partij al veel voor elkaar gekregen. Zoals de 

bouw van duizend studentenkamers. En er komen er nog twee-

duizend aan. Maar ook dingen die voor andere inwoners ook 

goed zijn, zoals de aanpak van schulden, het weren van vervui- 

lende bezorgscooters uit de binnenstad, en het aantrekken van 

nieuwe bedrijven. 

Niet slecht, voor een studentenpartij!

“ MIJN VRIENDEN 
WORDEN SOMS 
GEK VAN AL MIJN 
MENINGEN”

INTERVIEW

MICHELLE
CORTEN

– JONG RAADSLID STIP DELFT –
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Michelle: 

“ Om baas in de stad te worden! Je kunt 

meedenken over alles wat er gebeurt.”
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1. 

Als je 18 bent, mag je stemmen. Maar 

vanaf wanneer mag je raadslid worden?

a Vanaf 16 jaar

b  Vanaf 18 jaar

c  Vanaf 21 jaar

2. 
Hoe lang mag iemand in de

gemeenteraad zitten? 

a  Onbeperkt

b  12 jaar

c  8 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  Nee, want daar moet je Nederlander of 

EU-burger voor zijn.

c  Ja, maar alleen als ze al 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.

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. 

Kun je iemand anders voor je

laten stemmen?

a  Ja, dat heet stemmen bij volmacht.

b  Ja, dat heet blanco stemmen.

c  Nee, stemmen is strikt persoonlijk.

8. 
Mag je als dakloze ook stemmen? 

a  Ja, als je minstens twee jaar geregis-

treerd staat als dakloze. 

b  Ja, als je ingeschreven bent in de  

Gemeentelijke Basisadministratie.

c  Nee, daklozen hebben geen adres en 

dus geen stemrecht.

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.

WAT VERDIENT EEN RAADSLID? 

Raadsleden krijgen voor hun werkzaamheden een vergoeding.  

De hoogte hangt af van het aantal inwoners dat de gemeente heeft.

 tot 8.000 inwoners: € 250 p/m

 rond de 50.000 inwoners: ± € 1.250 p/m

 meer dan 100.000 inwoners: ± € 1.650 p/m

 meer dan 375.000 inwoners: ± € 2.350 p/m

HOEVEEL TIJD BEN JE ER PER WEEK MEE KWIJT?

Gemiddeld besteden raadsleden per week 15,9 uur aan 

het raadswerk. Maar in de grootste gemeenten kost het  

raadswerk bijna evenveel tijd als een hele baan.

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

WAT WEET JIJ VAN

GEMEENTE
POLITIEK?

16+

18+

21+

Voor een zetel in een gemeen-

teraad 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. 

WIST JE
DAT..?

15,9
UUR

ELKE

4
JA

AR

KIEZERS

PARTIJEN

VOLKSvertegen- 

woordigers

VOLKSVERTEGEN-
WOORDIGERS

STEMMEN

WIE DOET WAT

IN DE
POLITIEK?



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.
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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? Of steeds linkser?

…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 Commu-

nistische 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 de kiesdeler.

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. 

Oplossing van de puzzel op pagina 14/15:

donderdagochtend

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?


