Gemeenteraad
wat is een gemeenteraad?
De gemeenteraad in actie
Een keer in de vier jaar zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Maar wat is de
gemeenteraad eigenlijk? Elke gemeente in Nederland, dat kan een stad of een dorp
zijn, heeft een gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad is de
burgemeester, maar die is niet de baas! Dat is de gemeenteraad.
Wie zitten in de gemeenteraad?
In de gemeenteraad zitten mensen die zijn gekozen
door de inwoners van de gemeente.
De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn om de vier
jaar. Iedereen van 18 jaar en ouder mag meestemmen.
Ze kunnen kiezen uit lange lijsten met namen. Dat zijn
de namen van de kandidaten.

Die kandidaten zijn van verschillende politieke partijen. Die partijen heten
bijvoorbeeld PvdA, of CDA of VVD of Groen Links of SP of D66. Het is altijd heel
spannend welke partij de grootste wordt!
Veel praten
Gemeenteraadsleden hebben meestal een gewone baan
naast het werk voor de gemeenteraad. De
vergaderingen zijn vaak ook 's avonds. De
gemeenteraadsleden moeten er dus een hele hoop vrije
tijd erin steken!
Elke partij heeft ideeën over hoe alles moet in de
maatschappij. Zo'n lijst met ideeën heet een
'programma'.
De gemeenteraadsleden willen allemaal het programma van hun partij uitvoeren.
Dat gaat natuurlijk niet altijd, want alle partijen willen iets anders. Daarom moet er
veel worden gepraat om het eens te worden. Soms lukt dat niet.

Het college van B&W
Het college van B&W bestaat uit de burgemeester en de
wethouders. Voor elk belangrijk onderwerp in een
gemeente is een wethouder. Er is bijvoorbeeld een
wethouder voor onderwijs en een wethouder voor het
verkeer enzovoort. De wethouders worden gekozen
door de gemeenteraad.
De burgemeester en de wethouders bedenken allerlei
plannen. Bijvoorbeeld dat er nieuwe huizen moeten
worden gebouwd of dat er een tram moet komen. Die plannen moeten dan wel
goedgekeurd worden door de gemeenteraad voor ze uitgevoerd kunnen worden.
Sommige plannen worden afgekeurd en gaan dan niet door. De burgemeester wordt
niet gekozen door de gemeenteraad, maar aangewezen door de regering. De laatste
tijd zijn er steeds meer mensen die vinden dat de burgemeester wèl gekozen moet
worden door de gemeenteraad.
Wist je dat?
Nederland is een democratie. Dat betekent dat het volk van het land het voor
het zeggen heeft. Maar het is natuurlijk niet mogelijk dat een heel volk alle
besluiten neemt! Dat zou een rommeltje worden. Het volk kiest mensen die
dat in hun plaats doen. Dat doen ze door eens in de vier jaar te stemmen op
een 'volksvertegenwoordiger'.
Het woord 'democratie' komt uit het Grieks. Dat komt omdat in het Oude
Griekenland de democratie is uitgevonden. Demos betekent: volk. Kratos
betekent: macht. Dus: het volk heeft de macht.

