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Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
 

 

In 2018 worden in de meeste gemeenten weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In 2017 

zorgt u er natuurlijk voor dat de bibliotheek in uw gemeenten weer stevig op de kaart staat. 

Wat kunt u doen om de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zo goed mogelijk voor te 

bereiden?  

 

 

Lokale politiek 

Gemeenteraden worden meer en meer door lokale partijen ingevuld. Ook bij landelijke partijen 

is er vaak geen coördinatie meer op de lokale verkiezingsprogramma’s. Op de VOB website 

vindt u de relevante passages uit de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede 

Kamerverkiezingen van maart 2017. Dat biedt een goed overzicht van de landelijke 

partijpolitieke insteek die ook gemeentelijk benut kan worden.   

 

 

Tijdpad verkiezingen 

De Kiesraad houdt een aantal formele momenten aan. 

27 dec 2017  Laatste dag Registratie aanduiding partijen 

5 feb 2018  Laatste dag kandidaatstelling 

21 mrt 2018  Gemeenteraadsverkiezingen 

 

 

Instrumenten voor de lobby 

De VOB heeft in oktober in de SDU uitgave Focus een eerste artikel over de Bibliotheek doen 

verschijnen. Focus is verspreid naar alle abonnees van VNG magazine en Binnenlands Bestuur.  

 

 

Inspiratie en do’s and don’ts 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 maakte de VOB een Handreiking public affairs en 

lobby. De handreiking is nog steeds relevant en we raden u dan ook van harte aan om deze nog 

eens door te nemen. U vindt de digitale versie op onze website. Mocht u een papieren 

exemplaar willen ontvangen, laat het ons dan weten.  

 

 

http://www.debibliotheken.nl/fileadmin/documenten/belangenbehartiging/2016_Verkiezingsprogrammas_2017_samenvatting-voor-bibliotheken_vob.pdf
http://www.debibliotheken.nl/fileadmin/documenten/belangenbehartiging/2016_Sdu-Focus_visie-vob.pdf
http://www.debibliotheken.nl/fileadmin/documenten/2013_public-affairs-en-lobby-voor-bibliotheken_gemeenteraadsverkiezingen-2014_handreiking_vob.pdf
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Checklist voor de voorbereiding   

 

actie check 

Website van de bibliotheek actualiseren met missie, visie, beleidsplan, feiten en cijfers, 

toezicht, directie. Maak een pagina “Over ons” of “Over uw bibliotheek”. 

 

Position paper schrijven – maak het niet te lang, 1 A4 is ruim voldoende.  

Voor inspiratie: Op de VOB website vindt u o.a. het artikel dat in Focus verscheen, bij 

de campagne De Bibliotheek maakt je rijker.    

 

Welke partijen zijn er nu in de gemeente?   

Waar staan de bestaande partijen voor? Wat zijn de onderwerpen waarmee de 

bibliotheek hen kan helpen? Wat betekent dit voor het coalitieakkoord?  

Op de website van de VOB vindt u de relevante passages uit de partijprogramma’s voor 

de Tweede Kamerverkiezingen. Een goed startpunt voor de landelijke partijen in uw 

gemeente.  

 

Kennismaken en/of relatie aanhalen met de politieke partijen en contactgegevens 

verzamelen. Wie is er verantwoordelijk voor het partijprogramma? 

 

Position paper aanbieden aan alle politieke partijen. Persoonlijke aanbieden geeft de 

kans om er over te vertellen en dat blijft beter hangen dan een a4-tje. 

 

Partij programma’s lezen en suggesties doen op basis van position paper en kennis van 

de specifieke partij-issues. 

 

Kennismaking met kandidaten; Nodig ze uit voor een bezoek aan de bibliotheek. 

Informeer ze over uw werk, activiteiten en ambities.  

 

Lijsttrekkers uitnodigen voor een debat in de bieb  

21 maart 2018 Gemeenteraadsverkiezingen  

Feliciteer de nieuwe gemeenteraadsleden met hun verkiezing. Stuur uw verhaal naar 

hen toe en nodig ze opnieuw uit om naar de bibliotheek te komen voor een nadere 

kennismaking (individueel of als groep)  

 

 

 

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u contact opnemen met Francien van Bohemen.  

http://www.debibliotheken.nl/fileadmin/documenten/belangenbehartiging/2016_Sdu-Focus_visie-vob.pdf
http://www.debibliotheken.nl/belangenbehartiging/lobby/verkiezingen/
http://www.debibliotheken.nl/fileadmin/documenten/belangenbehartiging/2016_Verkiezingsprogrammas_2017_samenvatting-voor-bibliotheken_vob.pdf
mailto:bohemen@debibliotheken.nl

