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Gemeenteraad Rotterdam
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De
gemeenteraad van Rotterdam bestaat uit 45 leden. Alle leden zijn lid van een
politieke partij, een fractie en rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde
inwoners. De raad vertegenwoordigt dus de Rotterdammers. Geeft de
hoofdlijnen voor het beleid in de stad aan en controleert het college. In
verschillende commissies worden de raadsbesluiten inhoudelijk voorbereid.
Tijdens de actualiteitenraad stellen de raadsleden vragen aan het college over
actualiteiten die in de stad spelen.
Voorzitter van de raad
De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. Hij maakt zelf geen
deel uit van de gemeenteraad. Naast voorzitter van de raad is de burgemeester
ook voorzitter van het college van B&W. Een burgemeester wordt benoemd voor
een periode van zes jaar. Hierna kan hij herbenoemd worden voor een volgende
ambtstermijn of kan een selectieprocedure voor een nieuwe burgemeester
gestart worden.
Hoe kom je in de gemeenteraad?
Gemeenteraadsleden zijn lid van een politieke partij. De politieke partij
dient een kieslijst in, waarop staat op welke leden u kunt stemmen. Met de
gemeenteraadsverkiezingen bepaalt u wie er de komende vier jaar in de
gemeenteraad zit. In principe kan iedere Rotterdammer vanaf 18 jaar
gekozen worden als lid van de gemeenteraad.
Hoeveel stemmen zijn nodig voor een zetel?
Afhankelijk van het totaal aantal uitgebrachte stemmen wordt de kiesdeler
bepaald. In Rotterdam moet je ongeveer 5000 stemmen hebben voor één zetel.
Om verzekerd te zijn van een zetel moet een partij de kiesdeler hebben gehaald.
Als een partij 3/4 deel of meer van de kiesdeler heeft gehaald, komt die partij
mogelijk in aanmerking voor een restzetel. Als je met voorkeurstemmen wordt
gekozen, dan moet je persoonlijk ten minste een kwart van het aantal stemmen
van de kiesdeler hebben gekregen.
Welke partijen zitten er in de huidige gemeenteraad?
De grootste partij in de Rotterdamse gemeenteraad is Leefbaar Rotterdam
met 11 zetels.Verder zitten in de raad: VVD (5 zetels), D66 (5 zetels),
GroenLinks (5 zetels), PvdA (5 zetels), DENK (4 zetels),
NIDA Rotterdam (2 zetels), SP (2 zetels), CDA (2 zetels), PVV (1 zetel),
Partij voor de Dieren (1 zetel), 50PLUS (1 zetel) en ChristenUnie-SGP (1 zetel).
Wat is dualisme?
Op 7 maart 2002 is het dualisme ingevoerd bij alle gemeenten in Nederland. In
het dualisme hebben zowel de gemeenteraad als het college een eigen rol. De
gemeenteraad vormt het algemeen bestuur en is het hoogste bestuursorgaan
van de gemeente. Het college vormt het dagelijks bestuur en geeft uitvoering
aan de kaders die de gemeenteraad stelt. De gemeenteraad heeft de
bevoegdheid om verordeningen te maken, dat zijn gemeentelijke regels waaraan
alle burgers zich moeten houden. Verder stelt de gemeenteraad de begroting
en de jaarrekening vast en bepaalt hij de hoogte van de gemeentelijke tarieven
en belastingen, zoals de parkeertarieven, afvalstoffenheffing en onroerende
zaakbelasting (OZB). Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad.
En de raad controleert op zijn beurt het college.
Hoe worden beslissingen in de gemeente genomen?
De gemeenteraad krijgt voorstellen van het college. Daarnaast kunnen
raadsleden ook zelf onderwerpen op de agenda zetten die zij belangrijk
vinden voor de stad. Elke politieke partij heeft een of meer woordvoerders die
deelnemen aan vergaderingen van een raadscommissie.
In de commissievergaderingen bespreken de woordvoerders de voorstellen
van het college en de overige agendapunten. Na bespreking van een voorstel/

agendapunt brengt de commissie advies uit aan de raad. In de fracties praten
de raadsleden over het standpunt van hun eigen partij. De woordvoerders
brengen het fractiestandpunt in tijdens een debat met het college. Daarbij
kunnen ze moties en amendementen indienen. In moties verzoekt de raad
het college om iets te doen of spreekt de raad zich uit over een bepaald
onderwerp. Bij voldoende steun (een meerderheid zegt ja tegen de motie)
wordt een motie aangenomen. De wethouder neemt dan de wens van de raad
mee in de uitvoering. Amendementen zijn voorstellen om een voorgenomen
besluit van de raad te wijzigen. In zogenoemde stemvensters (vaste blokken
tijdens een raadsvergadering) besluit de raad over de moties, amendementen
en voorstellen. Kijk voor meer informatie over de taken, bevoegdheden en
instrumenten van de raad op www.rotterdam.nl/gemeenteraad.
Hoe vaak en hoe lang vergadert de gemeenteraad?
De raad vergadert één keer in de drie weken op donderdagochtend in de
raadzaal van het stadhuis. De vergadering begint om 10.00 uur en gaat als het
nodig is tot ’s avonds door. Op de andere donderdagen houdt de raad vanaf
10.00 uur een actualiteitenraad. Tijdens de actualiteitenraad kunnen raadsleden
vragen stellen aan het college over actualiteiten die in de stad spelen. In de
schoolvakanties, de zogenaamde recesperioden, wordt niet vergaderd.
Raadscommissies
De raadscommissies hebben als taak de besluitvorming door de raad voor
te bereiden. Dit doen zij door inhoudelijke bespreking van onderwerpen op
hun beleidsterreinen in commissievergaderingen. Daarnaast informeren de
commissieleden zich door werkbezoeken in de stad of hoorzittingen met
experts en betrokkenen.
Voor de raadsperiode 2018-2022 heeft de raad zes vakcommissies ingesteld:
-

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB)
Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit (EDEM)
Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF)
Commissie Veiligheid en Bestuur (VB)
Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en 		
Armoedebestrijding (WIISA)
- Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS)
Verder is een Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) ingesteld.
Voor meer informatie over de commissies en de vergaderdata kunt u terecht op
www.rotterdam.nl/gemeenteraad.
Kennismaken of meedenken met de gemeenteraad?
Wilt u een keer gast van de raad zijn, een raadslid in de klas uitnodigen of
deelnemen aan cursussen of debatten? Kijk dan op
www.rotterdam.nl/gemeenteraad/kennismaken. Wilt u meer weten over de
mogelijkheden voor inspraak en participatie? Kijk dan voor informatie over
contact met raadsleden, inspreken bij een raadscommissie, het burgerinitiatief,
referendum e.d. op www.rotterdam.nl/gemeenteraad/meedenken.
Contact
Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffie. De griffie heeft als
belangrijkste taak het adviseren en logistiek ondersteunen van de
gemeenteraad.
(010) 267 34 00

@gemeenteraad010

info@griffie.rotterdam.nl

@gemeenteraad010

www.rotterdam.nl/gemeenteraad

@gemeenteraad010
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