
Terugblik op het eerste landelijke Congres Lokale Politieke Partijen 
 

Lokale politieke partijen groeien bij elke verkiezingen en leveren een enorme bijdrage aan de 
lokale democratie. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 kregen lokale partijen een derde van 
alle stemmen. Daar weten wij als Hart voor Hilversum natuurlijk alles van! Toch kunnen deze 
lokale partijen geen aanspraak maken op subsidie vanuit het Rijk. Landelijke partijen kunnen dat 
wel. Zo hebben de lokalen een achterstand en weinig kans te investeren in jongerenafdelingen, 
onderzoek, professionaliseren en trainingen. Dat moet veranderen, vindt ook de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Een gezamenlijke eerste stap richting Den Haag werd gezet met het Congres Lokale Politieke Partijen. 
Op zaterdag 13 februari 2021 kwamen 560 mensen die zich inzetten voor een lokale politieke 
partijen digitaal bijeen om een gezamenlijke stem te laten horen voor een gelijk speelveld. Het 
congres was echt een dag van en voor de lokale politieke partijen. Winnie Prins, voorzitter van het 
Kennispunt Lokale Politieke Partijen, presenteerde een manifest aan VNG-voorzitter Jan van Zanen, 
burgemeester van Den Haag en Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen bij het 
ministerie van BZK en bood het hen aan. 

 

Jan van Zanen is fervent pleiter voor een gelijk speelveld voor lokale politieke partijen: 'Gelijke 
behandeling van lokale politieke partijen versterkt de democratie, het is fair, en ook landelijke 
politieke partijen kunnen van lokale partijen leren.' Dat zijn wij natuurlijk helemaal met hem eens. 

Onze eigen bestuursvoorzitter en tevens lid van de Raad van Toezicht van het Kennispunt, Angelika 
Pelsink woonde de dag bij. Zij is er enthousiast over: ‘’Fijn dat zoveel mensen meededen, wat leeft de 
lokale politiek toch enorm in ons land. Het is zo herkenbaar.’’ 

Na de gezamenlijke aftrap konden de deelnemers aan verschillende workshops meedoen. Van al 
deze workshops zijn de presentaties nog terug te zien. Neem er vooral een kijkje als het je 
interesseert. 

Een interessant onderwerp was te beluisteren in de workshop Hoe krijgen we meer burgemeesters 
van lokale politieke partijen? De gemeente Alphen-Chaam heeft een burgemeester met lokale roots. 
Hij deelde in de workshop zijn ervaringen en geeft tips. Ook werd er meer verteld over het 
benoemingsproces van burgemeesters.  



Een andere workshop ging over het onderwerp Inventarisatie van de ondersteuningsbehoefte van 
lokale politieke partijen. Ondanks groeiende verantwoordelijkheden, worden veel lokale politieke 
partijen minder goed ondersteund dan ze graag zouden willen. Waar hebben lokale partijen precies 
behoefte aan?   In deze sessie presenteerde Necker van Naem de resultaten van een recent 
onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van lokale politieke partijen.  
 

Een ander voorbeeld van een interessante workshop was die over Hoe kom ik in de krant en op de 
lokale radio/tv? Je wilt dat jouw verhaal zich onderscheid van andere in de media. Een goed 
persbericht maakt politiek tastbaar en begrijpelijk. Ook werd hier verteld hoe nieuwsredacties 
werken. 

De workshop Hoe win ik een debat? werd ook druk bezocht. Hoe kun je een ander overtuigen, welke 
vorm kies je daarvoor. Hoe kom je tot een goed standpunt. Allemaal essentiële vaardigheden voor 
een raadslid. De deelnemers hebben flink geoefend. 

Nog een flinke serie ander workshops stond ter beschikking, je kunt ze allemaal terugzien. Angelika 
vertelt: ’’Ik ben heel blij met de kwaliteit van de programmering, en met de veelheid aan keuzes die 
gemaakt konden worden uit de workshops. Zo werd het een conferentie met voor iedereen zinvolle 
en leerzame momenten. Wat mij betreft echt voor herhaling vatbaar.’’ 

Deze bijzondere dag werd afgesloten met een muzikale bijdrage, een lied voor Politieke partijen. 

Meer informatie 

• Volledig programma met presentaties deelsessies  
• Terugkijken:  Plenair programma (YouTube) 
• Terugkijken: Lied voor lokale politieke partijen (YouTube) 
• VNG-bericht: 'Gelijke kansen voor lokale partijen: VNG ondertekent petitie' (12 februari 

2021) 
 

 

https://vng.nl/artikelen/programma-en-presentaties-congres-lokale-politieke-partijen-13-februari-2021
https://youtu.be/H5moauzMWso
https://youtu.be/Fupnknn5Czk
https://vng.nl/nieuws/gelijke-kansen-voor-lokale-partijen-vng-ondertekent-petitie

