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Masterclasses Gemeentepolitiek (GR18) 

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 organiseert D66 Zuid-Holland in 
samenwerking met Gouda, Leiden en Dordrecht een reeks regionale Masterclasses over 
gemeentepolitiek. De Masterclass bestaat per locatie uit een laagdrempelige oriënterende eerste 
sessie. Daarna volgen twee verdiepende sessies gericht op kennis en vaardigheden, voor degenen die 
plannen zich te kandideren en zich daarop voorbereiden. 

1E VERDIEPENDE SESSIE: ‘D66-ER IN DE LOKALE POLITIEK’ 

Leiden: Zaterdag  17 juni 
inloop 12:30 uur, 13:00 - 16:30 uur, borrel 16.30 - 17.30 uur 
Raadszaal, Stadhuis Leiden, ingang Stadhuisplein 

Doel 

Voor potentiële kandidaten 

 Verdieping D66 uitgangspunten in relatie tot lokale standpunten. Hoe geef je er invulling aan? 

 Inzicht in het politieke handwerk; instrumenten in de raad en daarbuiten. 

 Omgaan met complexe dossiers, bovenlokale onderwerpen en verwachtingen van inwoners.  

 Specifiek thema duurzaamheid: achtergronden en betekenis in de lokale politiek. 
 

Agenda 

12:00 Voorbespreking sprekers, moderator en organisatie.  

12:30 Inloop deelnemers/aanmelden.  

13:00 Welkom. Introduceren programma. Huishoudelijke zaken. 

13:05 Introductie dagthema ‘D66-er in de lokale politiek’ 

13:10 Inleiding 1. Effectief opereren in de Raad; instrumenten en rollen. 

13:50 Inleiding 2. Waarom liepen de hazen zo? 

14:30 PAUZE 

15.00 Inleiding 3. D66 thema’s en onderwerpen in de lokale politiek 

15.40 Inleiding 4. Duurzaamheid in de lokale politiek. 

16.20 Afsluiting.  

16:30 Borrel 

17:30 EINDE  

 

Format 

Interactieve sessies: ruimte voor discussie met / vragen van deelnemers. 
Van deelnemers wordt voorbereiding gevraagd: o.a bijwonen commissievergadering; raadsledenscan. 
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Programma 17 juni 

 

MODERATOR: Lise-Lotte Kerkhof, debatleider en oud-raadslid in Leiden 
 

 

1. Effectief opereren in de Raad; instrumenten en rollen (40min) 

Leiden: Aletta Hekker, wethouder Delft en Marc Gaulard, raadslid Leiden 

Zaken voor elkaar krijgen door goede voorbereiding en slim gebruik te maken van  
mogelijkheden en situatie. 

 Hoe krijg je aandacht in de raad voor je plannen, hoe creëer je momentum en draagvlak?  

 Welke instrumenten heb je daarvoor in de raad en daarbuiten? 
(invloed van ‘in het college’ of ‘in de oppositie’ en van de lokale politieke en sociaal-
maatschappelijke verhoudingen) 

 Hoe zorg je dat D66 de agenda (mede) bepaalt, i.p.v. alleen de agenda volgt? 

 Rollen in de fractie, vragenlijst leiderschapsstijlen. 

 

2. Waarom liepen de hazen zo? Case: Regionale samenwerking in de Leidse regio (40min) 

Robert Strijk, wethouder Leiden en Marcel Cramwinckel,raadslid Voorschoten 
 

 Wat kan een raadslid leren van zo’n complex en gevoelig dossier? 

 Hoe zit het krachtenveld in elkaar? Hoe ga je er mee om als collegepartij? 

 Hoe ga je als raadslid om met burgerparticipatie en de verwachtingen van inwoners? 

 Wat is je rol als raadslid bij bovenlokale onderwerpen, waar en hoe kun je sturen? 

 

3. Omgaan met D66 thema’s en onderwerpen in de lokale politiek?                (40min) 

Leiden: Wouter Saes, redacteur Idee, Van Mierlo Stichting 

 Recapitulatie D66 gedachtegoed in relatie tot de lokale politiek.  

 Voorbeelden van karakteristieke D66 thema’s en standpunten in lokale programma’s en 
campagnes. 

 Hoe ga je er als raadslid mee om / wat betekent het in de dagelijkse praktijk?  
(voorbeelden: e.g. Idee april 2017: Wees lokaal sociaal liberaal.) 

 

4. Duurzaamheid in de lokale politiek? Case: de warmte-rotonde naar Leiden eo (40min) 

Paul Dirkse,wethouder Leiden en Hans Schouffoer, provincie ZH energietransitie 
 

 De actuele uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. 

 Afhankelijkheden en samenhang tussen landelijk, Europees en lokaal beleid. 

 Hoe kunnen we ons lokaal onderscheiden met duurzaamheid? (voorbeelden) 

 


