
DE GEMEENTE01

WAAROM STEMMEN

Nederland bestaat uit veel
gemeentes. Dit kan een
stad zijn of een paar
dorpen. De gemeente is
dichtbij mensen en neemt
belangrijke beslissingen
over mensen en de wijk
waar ze wonen.

WIE LEIDT DE
GEMEENTE02

DE BURGEMEESTER03

DE WETHOUDERS04

H O E  W E R K T  D E  G E M E E N T E

De gemeente wordt geleid door
een burgemeester, een aantal
wethouders en de gemeenteraad.

De burgemeester is aanbevolen
door de gemeenteraad,
goedgekeurd door de
rijksoverheid, benoemd door de
Koning.

De wethouders worden
benoemd door de
gemeenteraad.

DE GEMEENTERAAD05

De gemeenteraad leidt de
gemeente. Zij maken de regels
waar iedereen zich in de
gemeente aan moet houden. Ze
controleren of de burgemeester
en wethouders goed voor alle
mensen in de gemeente zorgen.



DE ZETELS06

Elke 4 jaar is er een verkiezing,
om te kiezen wie een plek in de
gemeenteraad bezet. Deze
plekken heten zetels. De zetels
worden ingenomen door
raadsleden. Het aantal
raadsleden is afhankelijk van de
grote van de gemeente. 

WIE MAG STEMMEN?07

JE STEM08

WAAROM STEMMEN?09

W A A R O M  S T E M M E N

Als je 18 jaar en inwoner  van
de stad bent, dan heb je het
recht om te kiezen wie een zetel
in de raad krijgt. Je hoeft niet
een Nederlands paspoort te
hebben. Wel moet je 5 jaar in
Nederland wonen als je uit een
niet-EU land komt. 

Je stemt op een persoon van
een polit ieke partij. Hoe meer
stemmen een partij krijgt, hoe
meer mensen van die partij een
zetel in de gemeenteraad
krijgen.

De gemeenteraad stemt op
plannen en besluiten die
gepresenteerd worden. Een
plan wordt goedgekeurd als het
meer dan de helft van de
stemmen krijgt van de
gemeenteraad.
Daarom heb je mensen nodig
die jou goed
vertegenwoordigen in de
gemeenteraad.



Ons verkiezingsprogramma
vertelt je wat wij belangrijk
vinden en wat wij samen met jou
kunnen bereiken. 
Ons fundament: de liefde van
God en onze liefde voor de
mensen.

DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN10

Bij de gemeenteraadsverkiezingen kies je de
leden van de gemeenteraad. De
gemeenteraad bestaat uit een aantal zetels.
Elke zetel bestaat mede door stemmen. Je
stemt om te bepalen welk beleid wordt
uitgevoerd in de stad waar je woont.
Bijvoorbeeld beleid op het gebied van
onderwijs, vervoer, nieuwbouw,veiligheid,
milieu, een nieuw voetpad in de buurt, een
speeltuin voor de kinderen...enzovoort.
De gemeenteraad houdt contact met de
bewoners en zorgt dat je gehoord wordt.

ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA11

D E  V E R K I E Z E R I N G

SCAN DE QR CODE OM MEER TE WETEN 



OOG VOOR GOUDA

OOG VOOR DE ECONOMIE

OOG VOOR ONZE ZORG

OOG VOOR KLIMAAT EN MILIEU

V K P  2 0 2 2  -  2 0 2 6

https://cugouda.nl/cu/gemeente-gouda/
https://cugouda.nl/cu/economie/
https://cugouda.nl/cu/4-onze-zorg/
https://cugouda.nl/cu/klimaat-en-milieu/


OOG VOOR ONDERWIJS

OOG VOOR KUNST EN CULTUUR

OOG VOOR SPORT

V K P  2 0 2 2  -  2 0 2 6

OOG VOOR GEZIN EN JEUGD

https://cugouda.nl/cu/6-onderwijs/
https://cugouda.nl/cu/7-kunst-en-cultuur/
https://cugouda.nl/cu/8-sport/
https://cugouda.nl/cu/5-gezin-en-jeugd/


OOG VOOR VEILIGHEID

OOG VOOR WERKEN EN INKOMEN

OOG VOOR RUIMTE EN WONEN

OOG VOOR MOBILITEIT

https://cugouda.nl/cu/10-veiligheid/
https://cugouda.nl/cu/11-werk-en-inkomen/
https://cugouda.nl/cu/12-ruimte-en-wonen/
https://cugouda.nl/cu/9-mobiliteit/

