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Geachte leden van de gemeenteraad,
U zult inmiddels al weer druk bezig zijn met de voorbereidingen op de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Een nieuwe kandidatenlijst moet worden
samengesteld, een verkiezingsprogramma geschreven, en een campagne voorbereid.
Wij merken als Raad voor het Openbaar Bestuur ook dat veel gemeenteraden en hun
fracties zijn begonnen met nadenken over de aankomende raadsverkiezingen maar ook de
periode daarna. We krijgen weer verzoeken voor toezending van of een toelichting op een
publicatie die we kort voor de vorige verkiezingen uitbrachten: Nieuwe politiek, nieuwe
akkoorden. In deze bundel staan de ervaringen van tien gemeenten die er na de
verkiezingen van 2014 voor kozen hun burgers actief te betrekken bij het opmaken van hun
bestuurs- en of beleidsakkoord. Voor lokale partijen, griffiers, burgemeesters en anderen die
na de raadsverkiezingen voor de opdracht staan een nieuwe coalitie te sluiten in hun
gemeente, blijken deze voorbeelden te inspireren en motiveren de burger hier meer bij te
betrekken.
Als deze bundel inspiratie biedt voor collega raadsleden elders in het land, zal het wellicht
ook u interesseren. Daarom brengen we de bundel nog eens graag onder uw aandacht. We
wensen u veel succes met de voorbereidingen op de aankomende raadsverkiezingen.
Met vriendelijke groet,
Namens de Raad voor het Openbaar Bestuur,
Rien Fraanje
Secretaris-directeur
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