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Aan: Presidium 

Van: Griffie 

Onderwerp: Statusupdate voorbereiding verkiezingen 

Datum: 8 oktober 2021 

Status: Ter informatie/ter bespreking 

 

 

In aanloop tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 heeft het presidium op 10 februari 2021 een plan van 

aanpak vastgesteld. De griffie is bezig met het treffen van de nodige voorbereidingen. In dit memo geven wij 

een statusupdate van de trajecten die nu lopen.  

 

Stemhulp 
Doel: ter informatie.  

Tijdens de vorige presidiumvergadering heeft u gekozen voor het gebruik van een stemhulp en is de keuze 

gevallen op MijnStem. Die stemhulp werkt met één stellingenconferentie, die staat ingepland op 

woensdagavond 15 december 2021 van 19.30 uur tot 22.15 uur en deze vindt plaats in de raadzaal van het 

gemeentehuis. Alle partijen die deel gaan nemen aan de verkiezingen, voor zover bij de gemeente bekend, 

ontvangen hiervoor een uitnodiging van de griffie. Per partij kan met twee personen worden deelgenomen 

aan deze avond. Daarnaast ontvangen alle partijen vanuit MijnStem een verzoek om het 

(concept)verkiezingsprogramma drie weken van tevoren in te zenden. MijnStem zal op basis van deze 

programma’s een opzet voor mogelijke stellingen maken. Tijdens de stellingenconferentie bepalen de partijen 

gezamenlijk welke stellingen actueel zijn en welke een goed beeld geven van verschillen in standpunten. Na de 

conferentie zal MijnStem binnen enkele dagen de stemhulp inrichten en daarna krijgen partijen het verzoek 

zich te positioneren op iedere stelling. 

 

Overdrachtsdossiers 
Doel: ter bespreking. Worden ondergenoemde wensen m.b.t. de overdrachtsdossiers door het presidium 

gedeeld? 

 

Voor het zomerreces heeft de griffie met een aantal raadsleden hierover van gedachten gewisseld. Daaruit is 

naar voren gekomen dat de manier waarop de overdrachtsdossiers in 2018 waren opgesteld op zich een 

goede basis vormt. De betrokken raadsleden gaven aan dat het overdrachtsdossier in 2018 wel erg lijvig was 

(met over ieder onderwerp uit de programmabegroting een hoofdstuk). Wat hen betreft mag het 

overdrachtsdossier in 2022 beknopter zijn en zou er meer aandacht moeten worden besteed aan de grote 

onderwerpen die de afgelopen periode aan bod zijn gekomen en in de aankomende periode op de raad 

afkomen. Voor deze onderwerpen (bijvoorbeeld de energietransitie, de Omgevingswet, de wooncrisis) is het 

goed een tijdlijn op te stellen met welke besluiten er zijn genomen, welke besluitvorming aanstaande is en 

welke keuzes de nieuwe raad nog kan maken. Op die manier kan het overdrachtsdossier ook een rode lijn 

vormen voor de coalitieonderhandelingen.  

Dit proces wordt gecoördineerd door de gemeentesecretaris en de directiesecretaris. Met hen is de afspraak 

gemaakt dat de overdrachtsdossiers in februari gereed zullen zijn.  

 

Vanuit de raad en de griffie zal ook een overdracht plaatsvinden. Denk daarbij aan het Handboek voor 

raadsleden met aanvullend eventueel een overdracht over de vergaderstructuur en vergadercultuur. 

 

Wasstraat 
Doel: ter informatie.  

Net als vier jaar geleden wordt er door de griffie een 'Wasstraat’ georganiseerd voor het regelen van alle 

formaliteiten ten behoeve van de nieuwe raadsperiode. Het plan is om dit te laten plaatsvinden op vrijdag 18 

maart van 15.00 - 18.00 uur zodat alle kandidaat-raadsleden de gelegenheid krijgen om langs te komen 
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(tijdens of na werk indien van toepassing). Nadat het presidium een besluit heeft genomen over de datum en 

het tijdstip dat de ‘Wasstraat’ gaat plaatsvinden, zullen de benodigde vergaderzalen gereserveerd worden 

door de griffie. Ook wordt alvast een fotograaf benaderd voor de betreffende datum. U wordt begin 2022 

nader geïnformeerd over de voortgang van de voorbereidingen. 

 

Starttraject nieuwe raad 
Doel: ter bespreking. Hoe kijkt het presidium naar onderstaande opzet voor het starttraject en wat wil het 

presidium aan de griffie meegeven? 

 

Om de nieuwe raad (zowel oude als nieuwe raadsleden) zo snel mogelijk kennis te laten maken met elkaar, 

met Woerden en met het raadswerk organiseert de griffie in de maanden na de verkiezingen een starttraject 

met daarin een aantal bijeenkomsten. Dat traject begint met een praktische kennismaking. De griffie geeft een 

inleiding over de gemeenteraad en het vergaderbedrijf. Ook gaan we, samen met de ambtelijke organisatie, 

op verschillende momenten op pad in Woerden. Denk bijvoorbeeld aan werkbezoeken aan plekken in de 

gemeente waar de gemeenteraad mee te maken heeft gehad en zal gaan krijgen, zoals grote 

woningbouwprojecten en plangebieden en plekken overige maatschappelijke ontwikkelingen plaatsvinden.  

Vervolgens zullen we geleidelijk meer verdieping zoeken en inhoudelijk met het raadswerk aan de slag gaan. 

Denk hierbij aan een debattraining, een integriteitsbijeenkomst en een raadsacademie over een specifiek 

onderwerp, bijvoorbeeld de Omgevingswet of gemeentelijke financiën.  


