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MEMO 

 

 

Aan : Presidium 

cc. :  

Van : Griffie/Jan Hoek 

Onderwerp : verkiezingen  

Ons kenmerk :  

Bijlage(n) :  

Datum :  

Verzenddatum :  

 

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De organisatie daarvan is in goede 

handen bij de afdeling Burgerzaken, dus daar hoeft het presidium zich niet druk over te maken. 

Echter, verkiezingen betekenen een nieuwe raad. Daar moet het een en ander voor worden 

klaargezet. En daar heeft het presidium wel een rol. Want wat bereiden wij voor en wat niet? 

Daarover gaat deze notitie. 

 

We hebben de onderwerpen voor de voorbereiding in vijf onderdelen uiteengerafeld. Graag nemen 

we jullie mee in de plannen die er zijn en leggen we jullie de vraag voor of we op de goede weg 

zitten, of jullie een voorkeur voor ‘t één of ‘t ander hebben en willen we weten of er nog dingen zijn 
die jullie graag willen en waar wij niet aan hebben gedacht. 

 

En met “wij” bedoelen we niet alleen de griffie, maar de gehele organisatie. Het is niet alleen 

ondoenlijk dat de griffie alle activiteiten rondom de overgang van oude naar nieuwe raad (en college) 

voorbereid, het is ook ongewenst. Organisatie en griffie werken samen voor de raad en voor de 

inwoners, dus werken we ook hier samen. 

 

We bieden jullie de plannetjes aan in verschillende notities. Voor het overzicht hebben we de 

bijbehorende data in een agenda gezet. Zie de bijlage. 

 

We merken er twee dingen bij op. In de eerste plaats vinden op 21 maart niet alleen de 

gemeenteraadsverkiezingen plaats, maar ook het referendum over de Wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten (ook wel de Sleepwet genoemd). In de tweede plaats zullen in Bloemendaal acht 

partijen deel nemen aan de verkiezingen.  

 

Gaat Stemmen 

Al eerder bespraken jullie een memo over opkomstverhogende activititeiten. Griffie en Communicatie 

hebben inmiddels de voorbereidingen voor een verkiezingskrant ter hand genomen. 

In bijgevoegde notitie leggen we jullie een aantal suggesties voor bijeenkomsten in de gemeente 

voor. Daarnaast zullen verschillende sociale media worden ingezet en stuurt de burgemeester een 

brief aan iedere burger van Bloemendaal die op 21 maart voor het eerst mag stemmen. 

 

Aan jullie om hier een keuze uit te maken.  
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U wordt Raadslid/Ondertussen in Bloemendaal 

Na de verkiezingen zijn sommige raadsleden nieuw, andere hoef je niks te vertellen. Tegelijk is 

iedere raad nieuw, gelijk een feniks uit zijn as verrezen. Het inwerkprogramma richt zich dan ook op 

drie doelen: aanbieden competenties, aanbieden kennis en teambuilding. Voor wat betreft dat laatste 

geldt dat niet alleen één of twee sessies op dat vlak zullen worden aangeboden, maar dat ook het 

aanbieden van competenties en kennis zich nadrukkelijk zal richten op alle raadsleden. Ook op de 

raadsleden die aan hun tweede, derde, vierde of vijfde periode gaan beginnen. Samen leren draagt 

ook bij aan de teambuilding! 

 

Graag horen we van jullie of er dingen bij of af moeten.  

 

10 lessen uit de periode 14 – 18 

De afgelopen bestuursperiode was roerig. Daar valt veel van te leren. Trouwens, ook als een 

bestuursperiode gladjes is verlopen, loont het de moeite opgedane kennis en ervaring vast te houden 

en over te dragen op de opvolgers. Vandaar het voorstel om aan de hand van een enquete en een 

ronde tafelgesprek 10 lessen (of meer, of minder) uit de afgelopen bestuursperiode te formuleren. 

 

Vraag aan het presidium: hebben jullie hier behoefte aan? Of houden jullie het liever klein en beperken 

jullie de evaluatie tot de Beeldvormende Avonden (waartoe al besloten is)? 

 

Nieuwe Raad = Nieuw College 

Na de verkiezingen (en waarschijnlijk al daarvoor) wordt er onderhandeld over de vorming van een 

nieuw college. In bijgevoegde notitie zijn de verschillende fasen beschreven die bij de coalitievorming 

horen. Steeds komt daarbij aan de orde welke bijdrage geleverd kan worden vanuit griffie en 

organisatie. 

Het moge duidelijk zijn dat het een beschrijvende notitie betreft: het is uiteindelijk de 

verkiezingsuitslag die bepaalt hoe de onderhandelingen verlopen, of misschien wel beter, zich 

voltrekken. 

 

Praktische Zaken 

Naast de organisatie van de verkiezingen moeten er een paar zaken worden klaar gezet voor nieuwe 

(en terugkerende) raadsleden: zij moeten aangeven hoe zij hun vergoeding wensen te ontvangen, 

hun wensen kenbaar kunnen maken ten aanzien van laptop of tablet en een pasje krijgen. 

Organisatie en griffie gaan deze zaken regelen. We hebben er geen notitie over gemaakt, want het 

lijkt allemaal nogal voor de hand te liggen. 

 

O. En er komt natuurlijk een uitslagenavond op het gemeentehuis.  

 

We horen graag of jullie nog suggesties hebben. 

 

Wat het Presidium wil 

We denken dat we het zo wel een beetje hebben. Maar dat hoeft niet zo te zijn.  

Zijn er nog zaken die jullie graag willen? Of willen meegeven aan griffie en organisatie? 
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Voorlopige kalender Verkiezingen 2018 

 
Datum Event 
5 februari Kandidaatstelling: definitief bekend hoeveel partijen deel nemen aan de 

verkiezingen 

14 februari  Eerste introductiebijeenkomst kandidaten Gemeenteraad 
28 februari  Verschijnen verkiezingskrant 
9 maart Verkiezingsdebat Trefpunt Bennebroek  
Medio maart Verkiezingsavonden/bijeenkomsten/debatten 
21 maart Verkiezingen & Uitslagenavond Gemeentehuis 
23 maart  Vaststelling definitieve uitslag/bewilliging 
27 maart Commissie Geloofsbrieven 
28 maart Laatste raad in oude samenstelling 
29 maart Beëdigingsraad & aanbieden Digitale Informatiemap Raadsleden 

3 april Tweede introductiebijeenkomst 
Vanaf medio 
april 

Wegwijs maken (nieuwe) raadsleden in het RIS 

Vanaf medio 
april 

(mogelijk via commissies) inhoudelijke introductie raadsleden 

Vanaf medio 
april 

Scholings- en trainingsprogramma 

9 mei Maatschappelijk veld introduceert zichzelf in Maatschappelijke Markt 
Medio mei Met de bus langs de “dossiers” 
 
 


