Programma Cursus Politiek Actief
Wilt u een kijkje nemen achter de schermen van de lokale politiek? Geef u dan op voor
de gratis cursus politiek actief! Deze gratis cursus wordt georganiseerd door de
gemeenteraad van Noordenveld. Hieronder volgt het programma.
Programma
De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover denkt politiek en/of bestuurlijk
actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. De cursus bestaat
uit drie bijeenkomsten met daarin een combinatie van theorie en praktijk, interactieve
oefeningen en voldoende gelegenheid om kennis te maken met raadsleden. Er is aandacht
voor onder andere politieke partijen, verkiezingen, bestuurlijke besluitvorming,
gemeentefinanciën en de instrumenten van de gemeenteraad. Tijdens een vierde en
afsluitende avond wonen de cursisten een raadsvergadering bij.
Praktische informatie
De drie cursusavonden vinden plaats op dinsdag 4, 11 en 25 februari van 19:00 tot uiterlijk
22:00 uur. Op woensdag 18 maart vindt de uitreiking van de certificaten plaats en wonen de
cursisten de raadsvergadering bij. Alle bijeenkomsten vinden plaats in het gemeentehuis te
Roden.
Programma dinsdag 4 februari 2020
Vanaf 19.00 uur:
 Inloop
 Opening
 Toelichting op de cursus
 Korte quiz
 Staatsinrichting Nederland
 Hoe oefen je invloed uit in Nederland?
 Politieke partijen en verkiezingen
 Politieke informatiemarkt (tijdens pauze en na afloop)
22.00 uur einde
Programma dinsdag 11 februari 2020
Vanaf 19.00 uur:
 Inloop
 Het gemeentebestuur van Noordenveld en besluitvorming in Noordenveld
 Gemeentefinancien
 Speeddate met raadsleden
22.00 uur einde
Programma dinsdag 25 februari 2020
Vanaf 19.00 uur:
 Inloop
 Hoe is de burgemeester van Noordenveld in politiek en bestuur terechtgekomen ?
 Raadsinstrumenten
 Afronding cursus en vooruitblik
 Netwerkborrel met raadsleden
22.00 uur einde
Woensdag 18 maart 2020
 Uitreiking certificaten tijdens de vergadering van de raad van Noordenveld

Aanmelden
Aan de cursus kunnen maximaal 25 personen deelnemen, toelating vindt plaats op volgorde
van aanmelden. Deelname is gratis, maar de cursus vraagt wel inzet van de deelnemers. Wij
vragen u daarom in uw aanmeldingsmail kort aan te geven waarom u deze cursus wilt
volgen.
U kunt zich tot en met 24 januari 2020 aanmelden bij griffie@gemeentenoordenveld.nl.
Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer. Heeft u nog vragen dan kunt u bellen
met de griffie op telefoonnummer 050-5027222.

