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Eigen initiatief

(Sociale) media
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Privé-omgeving

Externe voedingsbronnen

Mede door de 
woningnood is de 
discussie over de 
verdeling van woon-
ruimte hevig opge-
laaid. Inwoners vinden 
dat het urgentie-
systeem niet werkt, 
dat woningzoekenden 
té lang moeten 
wachten en hebben 
vragen over de 
rechtvaardigheid van 
urgentieverklaringen. 
Hoe kan de raad 
bijdragen aan een 
oplossing?
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Van de straat naar de raad

Signalen ontvangen Informatie verzamelen

Urgentie bepalenPolitiek vervolg geven 
middels instrumenten

Communiceren met de gemeenschap, daarmee verbonden zíjn en de signalen waarnemen is niet een politieke, 
bestuurlijke of juridische activiteit. Het is intermenselijk gedrag, dat voort komt uit ieders individuele invulling van 
het raadslid-zijn. De mogelijkheden om de juiste signalen op te halen en/of te ontvangen, om te ze te kunnen 
verbeteren en doorgeleiden zijn veelzijdig en vragen om persoonlijke vaardigheden.

Raadsleden vangen signalen op vanuit de gemeenschap; zorgen, ideeën of vragen die leven bij hun mede-inwoners. 
Ze brengen de signalen naar de raad, maken ze politiek en vervullen zo een ombudsfunctie. Hoe werkt dat?

Instrumenten van de burger

Een signaal kan ruw zijn, onvolledig, eenzijdig of gekleurd. Om van een signaal een goed aandachtpunt te maken, 
gaat het raadslid op zoek naar ondersteunende informatie, ter verdieping, duiding of bevestiging.

Buiten het stadhuis In het stadhuis

Andere bronnen

Het raadslid heeft nu alle informatie verzameld. Hij/zij heeft de relevante 
kennis en is eigenaar en vertolker ervan. Hij/zij kan besluiten zich 

persoonlijk in te zetten en er méér of minder urgentie aan toe te kennen. 
Welke zijn de overwegingen?

Wat is de aard van het signaal?

De bron, van wat voor inwoner komt het signaal? 
En wat is het motief?

Ik ben...

In deze fase werkt het raadslid aan het oplossen van het vraagstuk. Als een 
eenvoudige, informele interventie niet lukt, beschikt het raadslid over unieke 
politieke instrumenten van verschillende zwaarte om te doen waarvoor hij/zij 
gekozen is: het politiek handelen. 

Ik wil...

?

...de raad een besluit 
laten nemen

...een onderwerp 
agenderen

...informatie en 
toezegging krijgen

Petitierecht
Een petitie maken 

en indienen

Burgerinitiatief 
Burgeractiviteit 

en -initiatief

Inspraakrecht 
Inspreken tijdens 
een vergadering 

van de raad

Burgers
Groeperingen

Andere gemeenten

Ambtelijk apparaat
De raadsgriffie
Het College van B&W 
Fractie- en 
partijgenoten
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Incidenteel of 
structureel?

Individueel of 
collectief?

Positief of 
negatief?

Een berekenende
doelgerichte

Een verdwaaldeEen gemakzuchtige

Tegen Tegen,
tenzij

Voor,
mits

Voor

Initiatiefvoorstel
Amendement
Motie
Motie vreemd orde van 
de dag

Agendering 
politieke markt
Interpellatie
Gemeenteraad 
bijeen roepen

Schriftelijk vragen
Vragen bij ambtenaren
Ambtelijke bijstand
Toezegging
Ronde tafel gesprek

!

Zwaarte instrument:

ZwaarLicht

Raad Almere/
fractie CDA

Video 1 - Klik 
hier door voor 

meer info 

Video 2 - Klik 
hier door voor 
meer info 

Video 4 - Klik 
hier door voor 

meer info 

Video 3 - Klik 
hier door voor 
meer info 

Al enige tijd zijn er 
klachten over rond-
zwervend afval in 
Almere Poort, een 
stadswijk in aanbouw. 
Inwoners richtten zelf 
een actiegroep op en 
ruimen maandelijks 
zwerfafval op. Wat kan 
de raad ermee doen?

Welkom in mijn stad; 
Almere. In vier korte 
video's neem ik je mee 
in twee praktijkcases.

Een raadslid kan...
Reageren
Onderzoeken

Reageren
Onderzoeken
Overnemen
Oplossen

Reageren
Onderzoeken
Overnemen

Reageren
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Meer weten?
KLik hier!

Meer weten?
KLik hier!

Meer weten?
KLik hier!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=uzEbUj6niRU
https://www.youtube.com/watch?v=0DzVv6CHspE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=oBIN1w0FW68
https://www.youtube.com/watch?v=clzdZSns_3A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SEp0Wz4kp-E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sz_DNFP8vD0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EKpyKdqRheo&feature=youtu.be



