
Vitale afdelingen!

Oriëntatieavond 

5 februari 2021



Welkom!

Programma (20:00 – ca. 21:30u)

• Even voorstellen

• Algemene introductie (Michiel Otto)

• De ‘politieke arena’ (Karin Oyevaar)

• Waar je je voor in kunt zetten (Michiel Otto e.a.)

• Vragen?



Even voorstellen



Ga naar https://pollev.com/michielotto490





Kleurrijke 
inspiratiebronnen



Studie en netwerken De politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten





Voor de mooiste gemeentes van Nederland!



Fractie- en commissieleden

Voor onze standpunten en belangen, 
volop in de politieke arena!

Voor de mooiste gemeentes van Nederland!



Voor de mooiste gemeente van Nederland!

Al 14 jaar actief in de lokale politiek

12 jaar in het College van B&W

Tussen 2006 en 2014 gegroeid van 2 naar 5 zetels

Goed geworteld in het maatschappelijk veld! 



Voor die andere mooiste gemeente van Nederland!

Na een ‘pauze’ sinds 2014 weer in de Raad

2,5 jaar jaar in het College van B&W

Tegen de stroom in gegroeid van 0 naar 2 zetels

Goed geworteld in het maatschappelijk veld! 



Structuur 

Europa:
In Europees Parlement (2 zetels)
Afdeling in Brussel

Landelijk: 
Tweede Kamer 19 zetels / Kabinet
Landelijk Bureau/Bestuur

Regionaal:
Midden-Nederland = Utrecht en Flevoland
Provinciale Staten 

Lokaal:
Afdeling (= gemeente)
Samenwerking omliggende afdelingen
In het bijzonder met Rhenen

Erwin Kamp

Samira RafaelaSophie in ‘t Veld



Onze politieke arena





Raadsfractie en raadscommissies

• Vijf raadsleden

• Eén raadscommissielid

• Diverse portefeuilles

• Avonden van de Raad (BOB-model)



Raadslid worden…
iets voor mij?



Wat doe je als raadslid?

• verbinding leggen met inwoners van onze gemeente 
(volksvertegenwoordigende rol)

• kaders meegeven aan de wethouders (bijvoorbeeld een budget)

• wethouders controleren



Wat doe je 
als 

raadslid?





Wat maakt het 
raadswerk leuk?

• 29 raadsleden, 29 antwoorden

• veel verschillende ontmoetingen

• je leert veel (onderhandelingen, 
spreken in het openbaar)

• een manier om ideeën en idealen 
om te zetten in concrete daden om 
eigen gemeente stukje mooier te 
maken



Te combineren met werk 
en andere activiteiten?

• 15-20 uur per week

• lastig te combineren met 
fulltime baan

• vergoeding, 1 of 2 dagen 
minder werken is een optie



Aan welke voorwaarden moet een raadslid 
voldoen?

• lid zijn van politieke partij

• soort werk of opleiding minder relevant 
dan wat voor type je bent

• maatschappelijk betrokken, willen 
luisteren, nieuwsgierig, flexibel van 
geest, lol hebben in debatteren

• mensen kennen, lokaal netwerk



Iets voor jou?

• (online) raadsvergadering bezoeken als er een onderwerp op de 
agenda staat dat je boeit

• kop thee drinken met een lid van de fractie

• je kunt daarvoor altijd even contact opnemen met één van ons!

• Karin Oyevaar 06.46.19.42.40



En dan?

• commissielid worden?

• beschikbaar stellen voor de 
lijst (september)

• campagne voeren

• verkiezingen!



Raadsfractie en ondersteuning

• Twee raadsleden

• Drie fractievolgers

• Twee steunfractieleden

• Diverse portefeuilles

• Samenwerking met PCR



Voor actieve leden

Raad en raadscommissie

Contact met maatschappelijk veld

Bestuurswerk

Commissies

Campagnes!

Commissies van de afdeling

- Verkiezingsprogrammacommissie

- Verkiezingscommissie (proces)

- Campagnecommissie

- Lijstadviescommissie

- Commissie advies 
wethoudersbenoeming

Fractie + (UH) / steunfractie (Rhenen)



Er is ruimte voor….

• Bestuursleden:
• Voorzitter

• Secretaris

• Campagnecoördinator

• Lid

• Campagneteam (extra leden)

Inhoudelijke inbreng, denk aan 
• fractie + / steunfractie

• Verkiezingsprogramma

• contacten maatschappelijk veld, ……)



Bestuurswerk, wat maakt het zo leuk?

• Samenspel met de fractie (+) en de 
actieve leden: ieder zijn/haar rol, 
samen resultaat

• Energie die loskomt tijdens de 
campagnes

• ‘Projecten’

• Regionale en landelijke contacten 



Bestuurswerk, achter de schermen

Verenigingsstructuur

Besluitvorming

Initiëren en coördineren kerntaken

Wisselingen fractie en commissieleden

Ledenbestand en AVG

Reglementen

Financiën

Gericht op lange termijn



Communicatie

Website

Nieuwsbrieven

Publicaties

Midterm Review



InspiratieInspiratie!

• Politiek cafés

• Junior Heuvelrugschrijver van het jaar

• “In gesprek met” – dagen

• Thema-avond m.m.v. Van Mierlo Stichting



Verkiezingen!

• Kandidaten

• Lijsttrekker

• Verkiezingsprogramma

• Verkiezingsproces



Campagne
campagne
campagne!!



Kortom…… doe mee!!




