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Lokale politieke partijen stellen 
verkiezingsprogramma’s vast.

Campagneperiode: Tijdens de campagne zijn er tal van mogelijk-
heden om uw lobbyboodschap onder de aandacht te brengen.

Inspraakprocedures 
bij raadscommissies.

Periode voor de gemeenteraadsverkiezingen

Tijdlijn gemeenteraadsverkiezingen 2022

Breng de conclusies via de media naar buiten. Dit kan bijvoorbeeld door een ingezonden brief te 
sturen naar een lokale krant of door contact te zoeken met een journalist (‘Lokale partijen 
hebben weinig oog voor de vergrijzing’ of ‘CDA en SP hebben concrete plannen ouderenzorg’).

Maak een analyse wat de lokale politieke par-
tijen in hun verkiezingsprogramma’s zeggen 
over ouderenzorg of aanverwante thema’s.

De basis van belangenbehartiging is het persoon-
lijke gesprek. Hierbij draait het om informatie-uit-
wisseling. Om erachter te komen wat de wensen 
en belangen zijn van uw gesprekspartner. Daarte-
genover kunt u uw boodschap overbrengen. 

Nodig een gemeenteraadslid uit voor een 
persoonlijk gesprek over de ouderenzorg. Werkbezoeken zijn een goed voorbeeld waar 

de belangen van beide partijen bij elkaar 
komen. De politici krijgen de mogelijkheid om 
in de schijnwerpers te komen en te leren wat 
er speelt in de gemeenschap. U kunt uw 
boodschap direct overbrengen bij de politiek.   

Organiseer een werkbezoek. 

Nodig lokale politici uit om met elkaar 
in debat te gaan over het thema oude-
renzorg. Betrek hier ook andere lokale 
partijen bij. En stel een persbericht op 
om het debat aan te kondigen.

Organiseer een debat.

Nodig bijvoorbeeld lokale lijsttrek-
kers of politieke partijen uit voor 
een vraaggesprek over de oude-
renzorg. Maak hiervoor een rubriek 
in uw nieuwsbrief of social media.  

Gebruik uw eigen media. 

Doe een oproep aan de kandidaat-raadsleden om oog te 
hebben voor de vergrijzing in de gemeente en wat er 
nodig is om zorg te voorkomen of te organiseren. Even-
tueel samen met andere partijen, denk bijvoorbeeld aan 
de lokale afdeling van ANBO of KBO-PCOB. 

Stuur een ingezonden brief naar de regionale krant.

Als burger of organisatie heeft u 
het recht om voorafgaande een 
commissievergadering in te spreken 

Hele jaar Ondanks de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, gaan de gebruikelijke zaken in gemeenteraad gewoon door. 

Najaar 2021 - 16 maart 2022
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Feliciteer de (nieuwe) 
wethouders. 

Stel uw (ouderen)zorgorganisatie  
voor en biedt mogelijkheid tot 
werkbezoek aan.

Voorjaar & zomer 2022 Benoeming nieuwe wethouders

Feliciteer de (nieuwe) 
raadsleden. 

Stel uw (ouderen)zorgorganisatie  
voor en biedt mogelijkheid tot 
werkbezoek aan.

Week na de verkiezingen Installatie nieuwe raadsleden

Coalitieonderhandelingen: Na de verkiezingen gaan verschillende lokale 
politieke partijen met elkaar onderhandelen over een coalitieakkoord voor 
de komende vier jaar. Een informateur leidt deze onderhandelingen. 

16 maart – voorjaar & zomer 2022

Een informateur zal voor de onderhandelingen starten een lijst 
maken met belangrijke zaken die hoog op de politieke agenda staan. 
Om uw boodschap in dat rijtje te krijgen kan u een brief schrijven 
naar de formateur. Onderzoek voor het schrijven eerst wie de forma-
teur in uw gemeente is, dit kan de inhoud van de brief beïnvloeden.  

Stuur een brief naar de informateur

De informateur nodigt vaak organisaties 
uit om meer informatie te krijgen over 
een specifiek onderwerp.  Stuur hiervoor 
een kort bericht naar de informateur.

Nodig uzelf uit. 

Coalitieonderhandelingen kunnen lang duren en 
maatschappelijk beïnvloedt ze kunnen beïnvloed 
worden door maatschappelijk druk. Blijf daarom 
continu uw boodschap onder aandacht brengen.  

Breng uw lobby doelen nogmaals onder aandacht. 

Mochten uw belangen of doelen in 
het coalitieakkoord belanden houd 
dan goed in de gaten of de politiek 
deze ook correct uitvoeren.

Houd politici aan coalitieakkoord. 


