
VROUWEN GEVRAAGD! 
Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsver- 

kiezingen. Van de huidige gemeenteraadsle- 

den in ons land is slechts 28 procent vrouw; 

van de wethouders maar 21 procent. Sinds de 

invoering van het passief vrouwenkiesrecht, 

honderd jaar geleden, kwam het percentage 

vrouwen in de gemeenteraden nooit hoger, 

terwijl toch meer dan de helft van onze bevol- 

king uit vrouwen bestaat. 

Wilt u meebeslissen over het reilen en zeilen 
in uw gemeente? Vraag bij de politieke partij 
van uw keuze hoe u zich kunt aanmelden. Het 
aantal inwoners bepaalt het aantal gemeente- 
raadsleden van die plaats. De burgemeester 
is voorzitter van de gemeenteraad. 

 
Functie 
De functie van een gemeenteraadslid is ver- 
gelijkbaar met die van een Tweede Kamer-lid 
op landelijk niveau en een lid van Provinciale 
Staten op provinciaal niveau. Een gemeente- 
raadslid is meestal lid van een politieke partij, 
hoewel in kleinere gemeenten plaatselijke lijs- 
ten veelvuldig voorkomen. Een raadslid wordt 
gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezin- 
gen. Een raadslid krijgt geen salaris maar een 
vergoeding. 

 
Taken van een gemeenteraadslid 
De gemeenteraad bepaalt het beleid van de 
gemeente op de belangrijkste punten. De 
raadsleden controleren of het college van 
burgemeester en wethouders het beleid 
goed uitvoert. De raad houdt zich ook bezig 
met de begroting en het jaarverslag en de 

 

 

 

leden van de raad houden contact met de 
inwoners. 
Raadsleden maken de begroting en con- 

troleren het financiële jaarverslag van de 
gemeente. Ieder gemeenteraadslid is een 
volksvertegenwoordiger en moet dus goede 
contacten hebben met de inwoners van de 
gemeente. Digitale middelen kunnen helpen 
bij het informeren en betrekken van burgers. 
Een online-dialoog is de moderne variant 
op de inspraakavond in een zaaltje of in het 
gemeentehuis. 
Raadsleden behandelen ook veel praktische 
zaken in de gemeente, zoals verkeer, milieu, 
gezondheidszorg, cultuur en sport. De raad 
maakt ook algemene regels (verordeningen) 
waaraan inwoners van de gemeente zich 
moeten houden. De taken van de gemeente- 
raad staan in de Gemeentewet. 
 
Rolverdeling 
Er is een duidelijke rolverdeling tussen de ge- 
meenteraad en het college van burgemeester 
en wethouders. De raad heeft bijvoorbeeld 
het recht om onderzoek te doen naar het 
bestuur van het college van burgemeester en 
wethouders. Deze verdeling staat in de Wet 
dualisering gemeentebestuur. 

 
Bronnen: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink- 

rijksrelaties  en ProDemos 
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Meer weten over politiek 
‘ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat’ laat zien wat u kunt doen om invloed uit te 

oefenen op en in de politiek. Er zijn lezingen, colleges, politiek café en materiaal. 
www.prodemos.nl. ProDemos, Hofweg 1, 2511AA Den Haag t: 070 757 02 00 

 
PSC, Politieke Scholing voor Vrouwen, ‘voor vrouwen in politiek en samenleving’. Verschill- 
lende vrouwenverenigingen waaronder NVVH-VROUWENNETWERK, de VVAO en Vrouwen- 
belangen hebben de PSC helpen oprichten en hebben een contactpersoon in het bestuur. 
Al 35 jaar biedt PSC cursussen en themabijeenkomsten om vrouwen politiek actief te laten 
worden en te stimuleren mee te doen in de politieke arena. PSC en de samenwerkende vrou- 
wenorganisaties zijn niet politiek gebonden, wél politiek bewust. www.politiekescholing.com 
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