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Voordeel halen uit
gemeenteraadsverkiezingen
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345 GEMEENTEN MET ELK
EEN EIGEN AANPAK

Van maandag 14 tot en met woensdag 16 maart mag iedereen weer zijn
stem uitbrengen en zo mede bepalen wie er straks lokaal aan het roer komen
te staan. Waarom zijn dit voor cumelabedrijven belangrijke verkiezingen,
welke onderwerpen zijn voor de ondernemers relevant en welk advies past
daarbij? Kortom, hoe kun je de gemeenteraad voor jou laten werken?
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Steeds meer taken zijn of worden overgedragen
van de landelijke overheid aan de lokale overheden, waarmee de rol van gemeenten ook steeds
belangrijker wordt. In het bestuur van die gemeenten vervullen de leden van de gemeenteraad een belangrijke rol en die mogen we van 14
tot en met 16 maart weer kiezen. Hans Verkerk,
manager beleid bij Cumela, vindt dat we het belang van deze verkiezingen niet mogen onderschatten. “De gemeente heeft belangrijke
verantwoordelijkheden, zoals de inrichting van
de omgeving, waar onze bedrijven direct mee te
maken hebben. Denk daarbij aan de toepassing
van de nieuwe Omgevingswet die er nu toch echt
aan komt. De gemeente bepaalt ook in grote lijnen welke bedrijvigheid waar in de gemeente
mag plaatsvinden en verleent vergunningen voor
het ontwikkelen en bouwen van bedrijven. Tot
slot is de gemeente ook nog een belangrijke opdrachtgever voor werkzaamheden in de groene
ruimte en voor onder andere de ontwikkeling van
nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen.”

‘VEEL TAKEN WORDEN
OVERGEDRAGEN AAN LOKALE
OVERHEDEN, WAARMEE DE ROL
VAN GEMEENTEN STEEDS
BELANGRIJKER WORDT’
HET DUURT LANG
Dit sluit naadloos aan bij het coalitieakkoord in
de gemeente Montferland in 2018. Daarin stond
onder meer: “De coalitie gaat zich in de komende
jaren richten op de uitvoering van de Omgevingswet. De coalitie ziet erop toe dat ruimtelijke ontwikkeling wordt afgewogen binnen een kader
waarin er volop aandacht is voor het behoud en
het versterken van de landschappelijke waarde.
Ook in relatie tot de energietransitie wil de coalitie oog houden voor een goede balans tussen
mogelijkheden om energie op te wekken en de
landschappelijke kwaliteit.”
Het is precies wat Verkerk omschrijft en betreft
zaken waar cumelaondernemers belang bij hebben, omdat ze óf voorzien in werk, óf invloed
hebben op de bedrijfsvoering.
Hoewel dit mooie woorden zijn, oogt de praktijk
net even anders. “Ik had verwacht stappen te
kunnen zetten in de gemeenteraad, maar in de
praktijk bleek dit een stuk lastiger te zijn”, zegt
Jaco Gerritsen, fractievoorzitter van de VVD in
Montferland. En dat terwijl zijn partij ook nog
onderdeel was van de coalitie. Gerritsen geeft

een voorbeeld. “Tegen 2030 moeten alle gemeenten energieneutraal zijn, maar voordat iedereen
überhaupt weet wat hij moet gaan doen, ben je
al veel tijd verder. Dan moeten er bijvoorbeeld
zonnepanelen worden aangelegd, maar wordt
dit doorgaans door de markt zelf ontwikkeld. Een
projectontwikkelaar moet het gaan doen en als
gemeenteraad zet je alleen de kaders neer. Daar
kun je als cumelabedrijf geen invloed op uitoefenen”, aldus Gerritsen. Hij geeft meteen wel aan
dat hij hier alleen spreekt voor Montferland. Zelf
werkt hij voor de CWV Barlo, die is gevestigd in de
gemeente Aalten.

‘DE GEMEENTE
BEPAALT IN GROTE
LIJNEN WELKE
BEDRIJVIGHEID WAAR
IN DE GEMEENTE MAG
PLAATSVINDEN’

LOKAAL ONDERNEMERSCHAP HELPEN
Gerritsen geeft aan dat in sommige gemeenten
wel veel gebruik wordt gemaakt van lokale cumelaondernemers. “Zo zie ik dat bij een maaibestek
de lokale ondernemers worden aangeschreven
en dat doen de gemeenten in de Achterhoek
denk ik allemaal wel.”
Iemand anders die zich heeft ingezet voor lokale
ondernemers is Ineke Schimmel, die voor GemeenteBelangen Scherpenzeel in de huidige gemeenteraad zit en zich nu ook weer verkiesbaar
heeft gesteld. “Ons eigen bedrijf heeft er niets
aan, want als je in de gemeenteraad zit, mag je
voor die gemeente geen werk verrichten”, vertelt
ze. “Toch heb ik mezelf weer verkiesbaar gesteld,

TIPS VOOR DE ONDERNEMER
Hoe kun je jezelf goed voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen en daar maximaal rendement uit halen, ook wanneer de nieuwe
raad er zit. We zetten de tips en adviezen op een rij.
• Lees de partijprogramma’s en weet welke onderwerpen vooral
belangrijk zijn.
• Kies voor een partij die lokaal ondernemerschap ondersteunt.
• Hou contact met de gemeenteraad en/of de wethouder. Ken de
mensen, weet wie ze zijn en zorg ervoor dat ze weten wat jij doet.
• Zorg dat je persoonlijk in contact komt met wethouders en
raadsleden.
• Onderhoud banden met de diverse partijen.
• Onderhoud banden met de ambtenaren in de regio.
• Wees bij de lokale gemeenschap betrokken via sponsoring of op
een andere manier.
• Zorg ervoor dat je bekend komt te staan als een goede werkgever.
Wees zuinig op je reputatie.
• Maak in aanloop naar de verkiezingen contact met partijen, ga
naar bijeenkomsten en stel vragen over zaken die voor je van
belang zijn, bijvoorbeeld over vestiging in het buitengebied,
landbouwverkeer of energievoorziening. Wat gaat de gemeente
doen om de energietransitie mogelijk te maken?
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CUMELA GAAT LOKAAL HAALT GEMEENTE
NAAR HET BEDRIJF
Heel 2022 voert Cumela campagne om cumelabedrijven bij
gemeenten op de kaart te zetten. Gerwin Otten, bedrijvenadviseur
en coördinator van de campagne, introduceerde die in Grondig 1 en
gaf ondernemers een advies: “Pak je podium en ga in gesprek met
de wethouder of ambtenaar. Zo bouw je over en weer waardevolle
contacten op en leren gemeenten de cumelabedrijven kennen.”
Natuurlijk hoef je dat niet alleen te doen, want de bedrijvenadviseurs
van Cumela helpen je graag! Meer informatie vind je bij je
contactpersoon of op www.cumela.nl/cumela-gaat-lokaal.
Ook Cumela zet haar schouders eronder en benadert zelf actief
gemeenten. Uit een eerste mailing zijn al een aantal gesprekken
voortgekomen. “Deze gemeenten hebben we direct gekoppeld aan
lokale ondernemers”, vertel Otten. “Samen bereiden we het gesprek
voor, zodat de ondernemer weet wat hij of zij kan verwachten. De
mailing was een succes, dus rond de gemeenteraadsverkiezingen
zetten we er weer één in”, kondigt hij aan. De campagne loopt nog
het hele jaar en we houden je op de hoogte van alle daaruit
voortkomende acties.

‘ZORG DAT DE
GEMEENTE WEET
HOE BELANGRIJK JE
VOOR DE GEMEENTE
EN DE LOKALE WERKGELEGENHEID BENT’

omdat we veel tijd zijn kwijt geraakt aan de herindeling, die uiteindelijk niet is doorgegaan. Nu
draag ik graag bij aan het opbouwen van de gemeente Scherpenzeel”, aldus Schimmel. Ook ziet
ze zo kansen om een vinger aan de pols te houden
in de energietransitie.
Naast al deze zaken doet de gemeenteraad nog
iets en juist vanwege dat punt zou er volgens
Verkerk een goed contact moeten zijn tussen de
gemeenten en cumelabedrijven. “Hun taak is namelijk ook het bevorderen en in stand houden
van de werkgelegenheid in een gemeente. De
cumelasector is de grootste werkgever op het
platteland en alleen daarom al zou er een goed
contact tussen cumelaondernemers en de gemeenten moeten zijn”, zegt de manager beleid.
“Zorg dat de gemeente weet wat je doet en hoe
belangrijk je voor de gemeente en de lokale werkgelegenheid in het buitengebied bent. Je kunt dit
bijvoorbeeld doen door bij een aantal fracties - of
in elk geval de partij waar je zelf op stemt - in de
gemeenteraad te vragen of je een keer langs mag
komen om je bedrijf voor te stellen of nodig de
raadsleden uit voor een werkbezoek.”

GROTE VERSCHILLEN
Voor elke gemeente is waarschijnlijk een eigen
aanpak nodig, want er zitten grote verschillen
tussen de gemeenten. Kijk bijvoorbeeld alleen
maar eens naar het aantal partijen per gemeente. Dat gaat van vijf tot 26 partijen, waarbij

12

GRONDIG 2 2022

het aantal raadsleden begint bij negen en kan
oplopen naar 45.
Zit je in de gemeenteraad, dan krijg je een kleine
vergoeding. “Maar als je als gemeenteraadslid
echt goed je controlerende taak wilt uitvoeren, is
het bijna een volwaardige baan”, zo legt Gerritsen uit. “Veel afspraken of bedrijfsbezoeken worden overdag gepland en dan is het lastig om
daarbij aanwezig te zijn in verband met de dagelijkse werkzaamheden op het bedrijf.”

KEN JIJ DE JUISTE MENSEN?
Hoewel het misschien niet loont om zelf de gemeenteraad in te gaan, is het wel goed om de
raad te kennen en te weten wie de mensen zijn,
stelt zowel Schimmel als Gerritsen. Nog belangrijker is het om de wethouder te kennen. Ook
hebben ze van dichtbij gezien dat het loont om
banden met partijen te hebben. Schimmel zegt
dat ze pas sinds ze in de gemeenteraad zit ziet
wat dat contact voor ondernemers kan betekenen. “Ik heb dat echt onderschat.”
Voor het eigen bedrijf heeft Schimmel daar geen
gebruik van gemaakt. “Toen de vergunning bij ons
lang op zich liet wachten, ben ik gaan praten met
de wethouder die erover ging, maar had ik niet in
de gemeenteraad gezeten, dan was ik naar het
wethoudersspreekuur gegaan.”
“Ik denk dat het belangrijk is dat je als bedrijf de
wethouder en de ambtenaren kent,” zegt Gerritsen. “maar zorg er ook voor dat ze jou kennen. Tegen die achtergrond heb ik de indruk dat sponsoring
en lokale betrokkenheid daar heel erg aan kunnen
bijdragen. Zorg er ook voor dat je bekendstaat als
een goede werkgever. Als ze je kennen, weten ze je
te vinden, bijvoorbeeld als ze ergens mee zitten,
zoals snoeihout. Dat gebeurt echter wel pas nadat
je in het contact hebt geïnvesteerd.”

‘HET IS BELANGRIJK
DAT JE ALS BEDRIJF
DE WETHOUDER EN
DE AMBTENAREN
KENT, MAAR ZORG
ER OOK VOOR DAT
ZE JOU KENNEN’

GROTE ROL VOOR LOKALE PARTIJEN
De gemeenteraadsverkiezingen zijn echt een verkiezing op zich
vanwege de grote deelname van lokale partijen. Over heel Nederland
zijn er zelfs meer dan duizend partijen die niet gebonden zijn aan
een landelijke partij. In 2018 stond er in een aantal gemeenten,
zoals Schiermonnikoog, Vlieland en Druten, zelfs geen enkele
landelijke partij op het stembiljet. Veel landelijke partijen opereren
daarnaast in combinaties met verwante partijen, zoals de PvdA met
Groen Links en SP. De lokale partijen hebben vaak een aantal
duidelijke zaken waar ze zich hard voor maken of maken een
programma dat sterk aansluit bij de zaken die lokaal spelen. Hoewel
in de media na de verkiezing vaak wordt gesproken over winst en
verlies voor de landelijke partijen zegt dit dus weinig.

