Tijdschema Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Voorjaar 2021

Najaar 2021
september

Wat doen Input ophalen
Politieke
bij leden en
Partijen?
experts.
(voorbeeld;
dit
verschilt
per partij)

Lokaal
programma in
concept klaar.
Fractie &
bestuur geven
er een klap op.

Wat kun jij Maak je eigen
doen?
lobbystuk (zie
Online
Lobbycursus)
en lever die in
bij de partijen,
liefst een
beetje op
maat. Doe dit
in de lente,
ruim voor de
zomervakantie:
maart, april.
Bedenk welke
partijen kans
hebben om in
een coalitie te
belanden
waarmee de
kans dat jouw
voorstel
opgenomen
wordt in het
coalitieakkoord
toeneemt.

Lees de
programma's,
kijk wat jij er
anders aan zou
willen.
Vraag
connecties die
partijlid zijn om
amendementen
in te dienen.

Najaar 2021
oktober - 2022
januari
ALV.
Amendementen.
Vaststelling
programma.
Bekendmaking
lijsttrekker.
Bekendmaking
kandidatenlijst.

December
2021

Begin 2022

Publicatie
definitieve
programma.
Vaststellen
kandidatenlijst.

Programma
vertalen
naar
campagne.

Verzamel
definitief voor jou
relevante
informatie uit de
partijprogramma's
en publiceer een
overzicht.
Kijk welke
kandidaten je
kent en of en hoe
je ze benadert.

Kijk welke
kandidaten je
kent en of en
hoe je ze
benadert.

Stel je eigen
campagne
op,
organiseer
een debat.
Kijk naar de
voorbeelden
in de
handleiding
Gebruik
hierin ook
vooral je
eigen
activiteiten.

16 maart 2022
Na de verkiezingen
gemeenteraadsverkiezingen

Zorg ervoor dat mensen
inzicht kunnen krijgen
waarop ze stemmen.
Dit is het sluitstuk van je
eigen campagne.

Installatie B&W

Coalitievorming.
Onderhandeling over
wat er in het akkoord
moet en hoe.

Er is een akkoord en
de (nieuwe)
wethouders gaan aan
de slag.

Op het moment dat
jouw onderwerp in één
van de programma's is
genoemd, kan het dus
een onderwerp van
onderhandeling
worden.
Benadruk bij de
partijen die om tafel
zitten wat waarom
moet gebeuren.
Zorg er dus voor dat
jouw onderwerp bij de
meest kansrijke
coalitiepartners
opgenomen is in het
verkiezingsprogramma.
Als de meesten dit
hebben, vraag dan of
het expliciet
opgenomen kan
worden in het
coalitieakkoord

Nodig wethouders en
beleidsmedewerkers
uit om kennis te
maken en te zien waar
je mee bezig bent.
Vergeet ook niet de
politieke partijen te
bedanken voor hun
inzet. Kom erachter
wie er per partij zich
bezighoudt met
vrijwilligerswerk en
houdt de banden
warm. Zoek contact
met de partijen die
jouw onderwerp in
hun
verkiezingsprogramma
hebben staan maar
niet in de coalitie zijn
gekomen. Werk
samen om dit als
oppositie toch op de
agenda te krijgen.

