
Leergang ‘Introductie lokale politiek’ 

Doel: Deze introducerende leergang van drie bijeenkomsten richt zich 

op het nut en de noodzaak van de plaatselijke (lokale) politiek meer in 

het bijzonder die van Nissewaard en de inbreng van de Partij van de 

Arbeid. Werking van het gemeentebestuur (o.a. gemeenteraad) en de 

relatie en contacten met bewoners krijgen de nodige aandacht.  

Doelgroep:  Voor iedereen die geïnteresseerd is in de logica en dynamiek van de 

plaatselijke politiek bekeken vanuit een sociaaldemocratische perspectief. En voor 

hen die zich als lid eventueel actief willen inzetten voor de PvdA en/of een 

(maatschappelijke) bestuursfunctie of het raadlidmaatschap ambiëren. 

Eerste bijeenkomst (12 november 2015) 

Gespreksleider: Toby Witte 
 

Tijdens deze eerst bijeenkomst zal, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, 

ingegaan worden op de volgende vragen en onderwerpen:  

 Wat is er politiek aan lokale politiek?  

 Zichtbare en onzichtbare politiek.  

 De eigenzinnige gemeente (rol, functie en werking van het gemeentebestuur). 

 De dynamiek van de lokale politiek (besluitvorming en burgerparticipatie). 

 De  politieke partij als brug tussen gemeentelijke overheid en 

bewoners/burger?  

 Brengt de politiek de bewoner/burger in beroering?  

Tweede bijeenkomst (14 januari 2016) 

Gespreksleiders: Fractieleden PvdA 
 

In de tweede sessie besteden we aandacht aan het optreden, de rol, de inbreng en 

de ervaringen van de PvdA-afdeling en vooral de fractie in de gemeenteraad.  

 Hoe werkt zo’n fractie en vanuit welke visies op diverse lokale beleidsterreinen 

(zorg, welzijn, jeugd, wonen etc.).   

 Wat zijn de dilemma’s en hoe (en waarom) maken de fractieleden hun keuzes. 

Het maakt immers nogal een verschil of een fractie deel uitmaakt van de 

coalitie, het college van B&W, of in een oppositionele zit.   

Derde bijeenkomst (18 februari 2016) 

Gespreksleiders: Toby Witte en fractieleden PvdA 
 

In de laatste (derde) bijeenkomst staat het contact en het gesprek met de 

burger/bewoners centraal. Betrokkenheid en participatie van bewoners. Diverse 

vormen burgerparticipatie en voorbeelden van doe-democratie, wijk- en buurtgericht 

werken. De politiek (fractie) in gesprek met de bewoners (hoe en ervaringen). De 

mogelijkheden om te participeren (actief te zijn) in de lokale politiek (PvdA). 


