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LEIDRAAD GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022-2026 
 
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart a.s. kunt u als 
ondernemingsvereniging/centrummanagement een aantal stappen zetten om uw speerpunten 
onder de aandacht te brengen van de politiek partijen, die in uw gemeente mee doen aan de 
Gemeenteraadsverkiezingen.  
 

1. VOORAFGAAND AAN DE VERKIEZINGEN 
 
Bepalen van uw speerpunten 
Het is goed om voor uw ondernemingsvereniging maximaal 3 speerpunten te bepalen en deze 
onder de aandacht te brengen bij de politieke partijen. In de bijlage treft u een overzicht van 
diverse speerpunten aan, maar u weet als geen ander waar lokaal de pijnpunten zitten en 
waar u van vindt dat dit door de politiek opgepakt moet worden. Het is in elk geval voor de 
Retailsector van essentieel belang dat gemeenten beschikken over een actuele 
detailhandelsvisie (niet ouder dan 4 jaar), waarin duidelijke keuzes worden gemaakt met 
daaraan gekoppeld een uitvoeringsagenda. Lokaal Retailbelang hanteert hierbij de 
uitgangspunten uit “Dynamiek door Beleid” “ en “Naar een vitale buitenstad”  voor de perifere 
detailhandel. 
 
Beoordelen van de verkiezingsprogramma’s 
Elke politieke partij heeft haar verkiezingsprogramma en kieslijst gereed. Deze staan veelal op 
de site van de lokale partij vermeld. Het is goed te weten of in deze programma’s iets staat 
over hun visie op de binnenstad, centrum, winkelgebieden en/of bedrijventerreinen (perifere 
locaties), parkeren en/of bereikbaarheid. Zaken die u als ondernemersvereniging aangaan. 
Mocht dit niet het geval zijn, dan is het verstandig hen alsnog op het belang hiervan te wijzen.  

 
Het gesprek aangaan met kandidaat-raadsleden / campagneteam 
Ook de kieslijst met daarop de kandidaat-raadsleden staat op de site van de lokale politieke 
partijen vermeld. De verkiezingsprogramma’s geven u aanknopingspunten om het gesprek aan 
te gaan met de individuele kandidaat-raadsleden of met het campagneteam. Juist in deze 
verkiezingsperiode staan zij open om het gesprek met ondernemersverenigingen aan te gaan 
en kunt u uw punten kenbaar maken. 
 
Het organiseren van een debat 
U kunt er ook voor kiezen om een verkiezingsdebat te organiseren, waarbij u alle politieke 
partijen in uw gemeenten uitnodigt en hen aan de hand van prikkelende stellingen tot 
bepaalde uitspraken te laten komen.  

https://www.retailinsiders.nl/bibliotheek/download/dynamiek-door-beleid-1
https://www.retailinsiders.nl/bibliotheek/download/naar-een-vitale-buitenstad
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2. DIRECT NA DE VERKIEZINGEN 
 

Speerpunten versturen aan de grootste partij 
Een dag na de verkiezingen is vaak al bekend wie de grootste partij in uw gemeente is 
geworden. Deze partij neemt het voortouw in de onderhandelingen met de andere partijen en 
bepaalt grotendeels hoe de coalitie (oftewel met welke politieke partijen zij het college van 
burgemeester en wethouders gaan vormen) er uit komt te zien. Het is van belang om uw 
speerpunten nogmaals naar deze partij te sturen met het verzoek deze punten op te nemen in 
het coalitieakkoord (een akkoord dat de politieke uitgangspunten voor de komende 4 jaar 
regelt).  

 
Felicitatiebrief aan de nieuwe raadsleden 
De nieuwe gemeenteraad wordt in de regel binnen 2 weken na de verkiezingen geïnstalleerd. 
Om in het vizier van de nieuwe gemeenteraad te komen is het attent hen een felicitatiebrief te 
sturen met de benoeming tot raadslid. Op de site van de gemeenteraad van uw gemeente treft 
u de datum waarop dit plaatsvindt, aan.  
 
Inwerkprogramma raadsleden  
Veel gemeenten organiseren een inwerkprogramma voor de nieuwe gemeenteraad. Dit wordt 
door de griffier geregeld. U kunt nu al contact opnemen met de griffier om te verzoeken of een 
bezoek aan de binnenstad en/of perifere gebieden onderdeel van het programma kan zijn.  
 
Organiseer een werkbezoek 
U kunt ook zelf het initiatief nemen om een werkbezoek voor de gemeenteraadsleden te 
organiseren. U maakt dan zelf een programma. In dat bezoek kunt u de raadsleden laten zien 
wat er zoal speelt in het winkelcentrum / de binnenstad, maar ook de (eventueel ongewenste) 
ontwikkelingen in de perifere locaties. Of knelpunten in de bereikbaarheid, parkeren etc. 
Zaken die voor uw ondernemersvereniging van belang zijn. De afstemming voor een geschikte 
datum en de uitnodiging hiervan kan via de griffier. Dit zou u gedurende de collegeperiode 
jaarlijks of naar gelang wenselijk is, kunnen herhalen.  
 

Noteer welke toezeggingen de politieke partijen aan u 

doen, zodat u hen daar later aan kunt herinneren! 
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3. ACTIVITEITEN GEDURENDE DE COLLEGEPERIODE 
 

Collegeperiode 2022-2026 
Het is van belang gedurende de collegeperiode structureel contact te onderhouden met het 
college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Daarnaast is het van belang te 
weten welke ambtenaren zich bezig houden met de onderwerpen die uw 
ondernemersvereniging aangaan. Zij doen de beleidsvoorbereidingen en het is goed om als 
ondernemersvereniging aan het begin van het proces tot beleidsvorming betrokken te zijn, 
zodat u uw wensen op tijd kenbaar kunt maken.   

 
Abonnement raadsstukken 
Veel gemeenten bieden de gelegenheid een abonnement te nemen op de raadsstukken. U 
krijgt dan een nieuwsbrief waarop de te behandelen punten voor een commissie- of 
gemeenteraadsvergadering staan. Op deze wijze ziet u snel of er onderwerpen zijn die van 
belang voor u zijn.  
 
 


