WIE BESTUURT
DE GEMEENTE ?

De gemeente dichtbij
Dagelijks heeft u met de gemeente te
maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat
uw vuilnis wordt opgehaald en dat er
wegen en fietspaden worden aangelegd.
Bij de gemeente haalt u uw paspoort en
de gemeente voert een aantal landelijke
wetten uit.

De gemeente is heel dichtbij, ook voor u

Besturen en controleren

Elke gemeente in Nederland heeft een gemeenteraad en een college
van burgemeester en wethouders (b. en w.). De gemeenteraad heeft
drie belangrijke taken: hij stelt de grote lijnen vast voor het beleid
van de gemeente, controleert of het college van b. en w. zijn taken
goed uitvoert en hij treedt op als vertegenwoordiger van de inwoners
van de gemeente. Het bestuur van de gemeente ligt in handen van
het college van burgemeester en wethouders. Het college is verantwoordelijk voor de invulling en de uitvoering van het beleid, zoals
dat door de raad is vastgesteld. Kortom: het college bestuurt, de
raad controleert. Bijvoorbeeld: op voorstel van het college van b. en
w. besluit de gemeenteraad dat er een nieuwbouwwijk moet komen
en stelt hiervoor
geld beschikbaar.
Het college gaat
vervolgens het
plan uitvoeren: het
moet ervoor zorgen dat de huizen
en wegen er ook
echt komen. De
raad controleert
ten slotte of de
nieuwbouwwijk
voldoet aan de
gestelde eisen en
of het geld op een
goede manier is
uitgegeven.

Verkiezingen
Eens in de vier jaar zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Dan
kiest u de raadsleden die (meestal) namens de politieke partijen in
de gemeenteraad zitting zullen nemen. U mag stemmen als u achttien jaar of ouder bent en de Nederlandse nationaliteit heeft. Als u
de Nederlandse nationaliteit niet bezit, dan
mag u stemmen als u langer dan vijf jaar in
Nederland woont met een geldige verblijfsvergunning. Dit mag alleen bij
verkiezingen voor de gemeenteraad. Ook
onderdanen van de 25 lidstaten van de
Europese Unie (EU) die in Nederland
wonen, mogen hun stem uitbrengen bij
de gemeenteraadsverkiezingen.

Stembureau

Om uw stem uit te brengen, moet u naar
het stembureau. Enkele weken voor de
verkiezingen heeft u daartoe een zogeheten oproepingskaart van de gemeente ontvangen. In elk stembureau zorgen drie personen voor een goede gang van zaken. U krijgt
een stembiljet of u moet plaatsnemen achter
een stemmachine. Daarop treft u alle politieke
partijen met hun kandidaten aan. Boven aan
de lijst staat de lijsttrekker. De meeste partijen
zijn landelijke partijen, zoals het CDA en de
PvdA. Maar in veel gemeenten doen ook
plaatselijke partijen mee, met namen waarin
dikwijls de woorden Gemeentebelangen en
Leefbaar voorkomen. Met rood potlood (stembiljet) of toets (stemmachine) kiest u tegelijkertijd een partij en een kandidaat. Dat hoeft
niet de lijsttrekker te zijn. U kunt ook stemmen op iemand die lager op de lijst staat.
Bijvoorbeeld omdat u op een migrant of op
een vrouw wilt stemmen.

Welke partij moet u kiezen?
Hoe weet u nu op welke
partij u moet kiezen? U kunt een partij kiezen die het landelijk goed
doet. Maar u kunt ook op een partij stemmen die de afgelopen jaren
veel heeft gedaan in de gemeente. En bent u het eens met wat de
partij de komende vier jaren wil doen? De plannen van de verschillende partijen staan in hun verkiezingsprogramma’s. Die kunt u bij
de partij aanvragen. De meeste plaatselijke partijen of afdelingen van
landelijke partijen hebben
tegenwoordig een website.
Ook daarop kunt u veel
informatie vinden.

Na de verkiezingen is bekend hoeveel stemmen elke
partij heeft gekregen. Dit aantal bepaalt hoeveel raadsleden de partij krijgt. De kleinste gemeenten in
Nederland hebben in totaal negen raadsleden. Een
grote gemeente heeft er vijfenveertig. Raadsleden van
dezelfde politieke partij vormen een fractie. Zo heb je de fractie van
de VVD en de fractie van de SP.

Raadsleden

Wat doet een raadslid?
Raadsleden vergaderen, lezen
stukken, beantwoorden post en
praten (veel) met inwoners van de gemeente. Zo blijven ze goed op
de hoogte van wat er speelt. Vaak verdiepen ze zich extra goed in
een paar onderwerpen, bijvoorbeeld onderwijs of werkgelegenheid.
Voor die onderwerpen zitten ze dan in een raadscommissie. In zo’n
commissie zitten raadsleden van verschillende politieke partijen. Ze
bespreken voorstellen op hun gebied en adviseren de gemeenteraad
daarover. Naast hun raadswerk hebben raadsleden vaak een gewone
baan. Voor hun werk krijgen raadsleden een onkostenvergoeding.

Een kleine gemeente heeft in ieder geval twee wethouders in het college. Een grote gemeente heeft er zes. Na de
verkiezingen wordt er onderhandeld over de vraag
welke partijen de wethouders mogen leveren. Indien
een wethouder uit de gemeenteraad wordt gekozen,
moet hij zijn plaats in de raad opgeven. De functies
van wethouder en gemeenteraadslid zijn namelijk niet
verenigbaar. Er mogen ook wethouders van buiten de raad worden
benoemd. Het wethouderschap is een betaalde baan. Iedere
wethouder heeft bepaalde onderwerpen waar hij zich mee
bezighoudt. Zo heb je wethouders van welzijn en van milieu.

Wethouders

De burgemeester van een gemeente is
voorzitter van het college van b. en w. en
van de gemeenteraad. In het college van b.
en w. heeft de burgemeester stemrecht, in
de raad niet. Een burgemeester wordt
benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, en wel op voordracht van de gemeenteraad. De
burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Daarnaast is hij hoofd van de brandweer.

De burgemeester

Iedereen die in dienst is bij de gemeente, is ambtenaar: de leerkracht op de openbare school, de lokettist bij wie u uw paspoort
ophaalt en de gemeentesecretaris. Andere
ambtenaren zijn beleidsambtenaren: zij
hebben veel specifieke kennis op bepaalde
terreinen en leveren de wethouders allerlei
gegevens voor het beleid van de gemeente.
Gemeenteraadsleden krijgen ondersteuning
in hun werk van een zogeheten griffier, die
stukken opvraagt en bij ambtenaren te rade kan gaan over bepaalde
kwesties. De laatste jaren zijn veel gemeentelijke diensten uitbesteed
aan derden: de stratenmaker en de medewerker van de reinigingsdienst zijn meestal geen ambtenaren meer, maar werknemers in
dienst van particuliere bedrijven.

De ambtenaren

Hoe wordt u actief ?
U kunt gaan stemmen op een politieke
partij die het volgens u het beste heeft
gedaan en ook goed aansluit bij uw eigen opvattingen. Verder kunt u
naar een raadsvergadering gaan om te horen wat er wordt besproken. Raadsvergaderingen zijn openbaar, maar u mag niet meepraten.
In een commissievergadering mag u wel uw mening geven. U moet
dan wel van tevoren spreektijd aanvragen. De afdeling communicatie
of voorlichting van de gemeente kan u vertellen welke onderwerpen
op de vergaderingen worden besproken. U kunt het ook lezen in de
plaatselijke krant.
Verder kunt u een brief schrijven
over een bepaald probleem aan
een wethouder of een raadslid. U
kunt ook naar het spreekuur van
een wethouder gaan of een raadslid op straat aanspreken.
Dikwijls kunt u uw mening geven
op een inspraakavond of een
hoorzitting. Meestal gaat het dan
om grotere plannen, bijvoorbeeld
over wegen- of woningbouw. Er
zijn gemeenten die hun burgers
vanaf het begin betrekken bij het
maken van plannen, bijvoorbeeld
bij de herinrichting van een plein.
Dat heet interactieve beleidsvorming. Bovendien hebben burgers tegenwoordig de mogelijkheid om
onder bepaalde voorwaarden onderwerpen op de agenda van de
gemeenteraad te plaatsen. Het internet biedt ook mogelijkheden om
met de gemeente in contact te komen. Kijkt u eens op de website
van uw gemeente.

De gemeente heeft heel veel verschillende taken. Zo zorgt de
gemeente voor het openbaar onderwijs. Zij zorgt voor het onderhoud van schoolgebouwen en betaalt de leerkrachten. De gemeente
zorgt voor voldoende en goede huizen. Ze beslist waar huizen
mogen worden gebouwd en wat voor soort huizen dat mogen zijn.
De gemeente moet ook het verkeer
regelen: bepalen waar fietspaden en
stoplichten komen. Verder heeft de
gemeente taken op het gebied van
werkgelegenheid, sociale zaken en
milieu. En ze moet de openbare orde
handhaven. Ten slotte zorgt de gemeente voor cultuur, sport, recreatie en welzijn. Zo kan ze geld geven aan een muziekkorps of een
voetbalclub. Of juist extra geld uitgeven voor inburgeringscursussen
voor migranten.

Wat doet de gemeente?

Hoe komt de gemeente aan haar geld?
Om dit allemaal uit te voeren heeft de gemeente geld nodig. Het
meeste geld, ongeveer 90 procent, krijgt ze uit het Gemeentefonds
van het Rijk. De resterende 10 procent is afkomstig van de eigen
inwoners. U betaalt bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting en reinigingsrechten. En u betaalt entreegeld voor het zwembad of het
museum, parkeergeld of geld voor een trouwboekje of paspoort.

De gemeente kan niet over alles
zelf beslissen. Veel zaken regelt de
provincie of het Rijk. De gemeente
moet bijvoorbeeld landelijke wetten, zoals de Wet werk en bijstand,
uitvoeren. En plannen voor woningbouw moeten passen in de
grotere plannen van de provincie. Ook moet de provincie de jaarlijkse begroting van de gemeente goedkeuren.

De plaats van de gemeente

Begrippen
ambtenaar: werknemer in dienst van de gemeente.
begroting: plan voor alle inkomsten en uitgaven voor het komende
jaar.
burgemeester: voorzitter van het college van b. en w. en van de
gemeenteraad. De burgemeester is tevens verantwoordelijk voor de
openbare orde en veiligheid.
burgerinitiatief: het recht van burgers om een onderwerp op de
agenda van de gemeenteraad te plaatsen.
college van burgemeester en wethouders: het bestuur van de
gemeente.
fractie: alle raadsleden van één politieke partij.
gemeenteraad: alle gemeenteraadsleden bij elkaar. De gemeenteraad
controleert of het college van b. en w. zijn bestuurlijke taken goed
uitvoert.
hoorzitting: bijeenkomst waarop de gemeente informatie geeft en
de burgers hun mening kunnen geven over een bepaald plan.
interactieve beleidsvorming: ontwikkeling van plannen waarbij
burgers vanaf het begin worden betrokken.
politieke partij: vereniging van mensen die over allerlei
politieke onderwerpen ongeveer hetzelfde denken.
raadscommissie: groep raadsleden uit verschillende partijen.
Zij bespreken onderwerpen op één bepaald gebied, bijvoorbeeld onderwijs.
verkiezingsprogramma: stuk waarin de plannen van een
politieke partij voor de komende vier jaar staan.
wethouder: lid van het college van b. en w.
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