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De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan, hét moment dat er weer gekozen wordt welke
partijen de komende vier jaar jouw plaatselijke gemeente gaan besturen!

De gemeenteraadsverkiezingen zijn een belangrijk moment, want het kan van invloed zijn op de
keuzes die jij als jonge boer wil maken. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat er naast de
landelijke partijen een groot aantal lokale partijen op zijn gekomen. Al deze partijen hebben
bepaalde standpunten en ideeën die gaan over de landbouw, energie en natuur. Onderwerpen
waar de afgelopen tijd al veel over gezegd is en voor een belangrijk deel de toekomst
mogelijkheden van de agrarische sector bepalen. Maar wat zijn de standpunten van de partijen uit
jouw gemeente en welke keuze moet je nu maken? Om deze vragen iets gemakkelijker te maken
hebben we als BAJK het Jonge Boeren Kieskompas gemaakt; een overzicht van een groot aantal
gemeentelijke partijen en hun standpunten over de agrarische sector. Hiermee hopen we dat jullie
een betere afweging kunnen maken bij het kiezen van een partij. We roepen jullie dan ook op om
16 maart te gaan stemmen! Want alleen met een stem kan de agrarische stem gehoord worden!
Doe er je voordeel mee!

Tegelijkertijd lobbyt (B)AJK bij de provincie en gemeentes om de jonge boer en tuinder
toekomstperspectief te geven, omdat we een gezonde en waardevolle sector zijn in Brabant.

JongeBrabantse boeren en tuinders zijn devoedselmakers

van morgen. Dat is iets om zuinig op te zijn!



Waarom gemeenteraadsverkiezingen?
Een keer in de vier jaar vinden in Nederland gemeente-
raadsverkiezingen plaats. De volgende gemeenteraads-
verkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022. Vanwege de
coronacrisis is het ook mogelijk om op 14 en 15 maart je stem uit
te brengen. In 51 van de 56 gemeenten in Brabant zijn
verkiezingen. Vanwege recente herindelingsverkiezingen wordt
niet gestemd in gemeenten Boxtel, Vught, Oisterwijk, Land van
Cuijk en Maashorst.

Wat doet de gemeenteraad?
Elke gemeente heeft een gemeenteraad, een burgemeester en
een college van burgemeester en wethouders. Het aantal
gemeenteraadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners van
de gemeente. De kleinste gemeenten hebben 9 raadsleden en de
grootste 45. De gemeenteraad vergadert ongeveer één keer per
maand. Deze gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar. De
agenda wordt ruim van tevoren bekend gemaakt, vaak ook via de
plaatselijke krant en de website van de gemeente.

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van een gemeente en
heeft drie belangrijke taken:
• Ten eerste stelt de raad de grote lijnen vast voor het beleid

van een gemeente. Raadsleden moeten zich daarom
bezighouden met de vraag hoe de gemeente er over een
aantal jaren uit zou moeten zien. Moet de gemeente
bijvoorbeeld nog verder groeien? Moet de gemeente
aantrekkelijker worden voor toeristen? Moeten er meer
fietspaden komen?

• Ten tweede controleert de raad of het college van
burgemeester en wethouders zijn bestuurstaken goed
uitvoert. Past het beleid van het college binnen de lijnen
die de raad heeft uitgezet? Doet het college waar de
raad om heeft gevraagd? Om dat goed te kunnen
beoordelen, moet het college verantwoording afleggen
aan de raad.

• Ten derde is het de taak van raadsleden om de inwoners
van de gemeente te vertegenwoordigen. Daarom is het
goed als raadsleden veel met inwoners praten – op
bijeenkomsten, maar ook gewoon op straat. Dan horen
ze wat er zoal leeft in de gemeente.

Hoe stem je voor de gemeenteraad?
De colleges van burgemeester en wethouders van
gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van
gemeenteraadsverkiezingen. Zij regelen de locaties voor de
stembureaus en benoemen en trainen stembureauleden.
Ook houden gemeenten toezicht op regels voor
verkiezingscampagnes door politieke partijen.

Om te mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen,
moet de kiezer 18 jaar of ouder zijn, in de gemeente wonen,
en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. De hoofdregel is
dat stembureaus op de dag van stemming open zijn van
07.30 uur 's ochtends tot 21.00 uur in de avond.



Wat gebeurd er met je stem?
Nadat de stemming om 21.00 uur is geëindigd, begint het
stembureau met het tellen en vervolgens verzegelen van
alle ingeleverde materialen. Pas als dat achter de rug is,
wordt de stembus geopend en worden de stembiljetten
geteld. Het stembureau telt de aantallen uitgebrachte
geldige stemmen op kandidaten, blanco stemmen en
ongeldige stemmen, het aantal stemmen per lijst en het
aantal stemmen per kandidaat.

Het centraal stembureau benoemt de gemeenteraads-
leden. Vervolgens beoordeelt de gemeenteraad of de
verkozen verklaarde kandidaten kunnen worden
toegelaten als lid van de gemeenteraad.

Vorming van het college
Na de verkiezingen gaan verschillende fracties, die
tezamen een meerderheid in de raad vormen, met elkaar
om de tafel zitten om te onderhandelen over de vorming
van een college. De wethouders worden door de
gemeenteraad gekozen. Als ze uit de gemeenteraad zelf
afkomstig zijn, geven ze na aanvaarding van hun functie
het raadslidmaatschap op. Elke wethouder heeft zijn eigen
taakgebied of portefeuille, bijvoorbeeld landbouw,
onderwijs, openbare werken, financiën, huisvesting, sport
en cultuur.

De gemeenteraad heeft een doorslaggevende positie in de
selectie van de burgemeester. Dat gaat volgens een vaste
procedure. De raad stelt eerst een profielschets op die
wordt overhandigd aan de commissaris van de Koning,
degene die de rol van burgemeester vertolkt op het niveau
van de provincie. Sollicitatiebrieven komen vervolgens bij
de commissaris van de Koning binnen. Deze maakt dan ook
de eerste selectie van een aantal kandidaten voor de
gemeenteraad die hij geschikt acht voor het
burgemeesterschap. De gemeenteraad stelt uit zijn
midden een vertrouwenscommissie samen die vervolgens
sollicitatiegesprekken afneemt met de kandidaten. De
burgemeester wordt benoemd voor een periode voor zes
jaar. Daarna kan voor een volgende termijn herbenoeming
gelden. De burgemeester is de voorzitter van het college
van burgemeester en wethouders.

Wie zitten er in het college?
Het college bestaat uit de burgemeester en wethouders.
Zij vormen samen het college en zijn het bestuur van de
gemeente. Het aantal wethouders is evenals het aantal
raadsleden afhankelijk van het aantal inwoners van de
gemeente: minimaal twee en maximaal negen.

Coalitieakkoord
In het coalitieakkoord staat waar het college van
burgemeester en wethouder tot de volgende verkiezingen
aan werkt. Dit coalitieakkoord wordt na de gemeente-
raadsverkiezingen opgesteld.





Gemeente 
Etten - Leur





“Jonge boeren verdienen 
perspectief, kansen en ruimte voor 

de toekomst!”

Standpunten:over landbouw
• Onze jonge boeren hebben de toekomst.  Niet alle 

boerenbedrijven hebben nog een opvolger in de 
familie.  Dit betekent voor ons dat we ook moeten 
kijken naar opvolgersmogelijkheden buiten de familiaire 
sfeer om te zorgen dat onze sector in stand blijft met 
een voldoende omvang. 

• Deze omvang is broodnodig omdat we anders onze 
innovatiekracht verliezen.  Deze is voor ons heel 
belangrijk om te behouden.  Juist hiermee scoren we in 
onze exportmogelijkheden.  Onze kwaliteit en veiligheid 
zijn nu nog superieur en biedt ons kansen voor de 
toekomst . Dit moeten we zien te behouden en de 
maatregelen die hiervoor nodig zijn ook durven nemen.

• We staan voor meer gelijkwaardigheid als het gaat om 
het beheer en behoud van natuur.  De boer is de 
grootste beheerder van de natuur en moet ook in de 
verbindingen die we aangaan voor beheer van natuur 
en herstel als zodanig worden behandeld.  Evenwichtige 
overeenkomsten met provincie, waterschap en 
natuurmonumenten, Brabants Landschap of 
Staatsbosbeheer. 

• Geen verschil tussen Brabantse regels voor 
duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van emissie 
t.o.v. van landelijk.  Dat moet de Provincie gewoonweg 
oplossen!!

• Minder bureaucratische regels en meer bestendigheid 
in regels. En vooral ga uit van meten = weten en niet 
alleen vanuit de tekentafel regeltjes opleggen.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma op: 
https://www.cda.nl/noord-brabant/etten-leur

Mariëtte Nooijens  
Woordvoerder landbouw

Jurgen van Hulst
Lijsttrekker

https://www.cda.nl/noord-brabant/etten-leur




“De kennis van de agrariërs is 
essentieel bij de uitdagingen rondom 

klimaatveranderingen, daar 
moeten we gebruik van maken.”

Standpunten:over landbouw

• Voor meer ontspanning in het buitengebied door het 
mogelijk maken van minicampings, B&B’s, 
kinderdagverblijven etc. bij boerderijen.

• Tegemoet komen aan de wens van de agrariërs om het 
maximaal aantal arbeidsmigranten op eigen terrein te 
verhogen. 

• Toekomstgerichte en circulaire bedrijfsvoering bij 
agrariërs ondersteunen we.

• Initiatieven ter versterking van de natuur in combinatie 
met het agrarisch bedrijf gaan we mogelijk maken.

• De agrariërs als experts betrekken we meer bij 
ontwikkelingen in het buitengebied.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma op: www.d66.nl/etten-leur

Ron Dujardin
Woordvoerder landbouw

Carola Groenen
Lijsttrekker

http://www.d66.nl/etten-leur




“De toekomst is nu! “ Standpunten:over landbouw

• We stimuleren toekomstgerichte landbouw: 
grondgebonden, natuurinclusief, bio, 
diervriendelijkheid, kruidenrijke weiden, weidevogels 
en biodiversiteit.

• Bedrijven die van volksgezondheid en dierenwelzijn 
prioriteit maken, hebben een streepje voor: Lokale 
bedrijven die circulair en duurzaam voor mens en 
milieu (willen gaan) werken, worden door ons 
geholpen, zij krijgen de ruimte om te verduurzamen en 
innovatieve projecten en nevenactiviteiten te 
ontplooien, zoals het ontplooien van biologische 
bedrijfsvormen en het gebruik van de boerderij voor 
bijvoorbeeld kampeerterrein, winkel of zorgboerderij. 
Daar tegenover staat dat intensieve veeteelt geen 
plaats meer heeft in Etten-Leur. 

• Investeringen in landschap en biodiversiteit zijn vereiste 
randvoorwaarden bij ontwikkeling; hier staat financiële 
beloning tegenover. 

• We zijn voor het verduurzamen van de landbouw, zodat 
er minder uitputting van het land is en de biodiversiteit 
wordt verbeterd. 

• Er komt meer sturing op huisvesting en 
arbeidsomstandigheden van (tijdelijke) 
arbeidsmigranten in de landbouw. 

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma op: 
https://etten-leur.groenlinks.nl/

Hans Wierema
Woordvoerder landbouw

Djuna Maes
Lijsttrekker

https://etten-leur.groenlinks.nl/




“Het uitgangspunt van de 
ruimtelijke ordening is om het 

lokale, landelijke karakter van 
Etten-Leur te behouden en regionale 

ontwikkelingen actief te 
benutten.” 

Standpunten:over landbouw
Het uitgangspunt van de ruimtelijke ordening is om het lokale, 
landelijke karakter van Etten-Leur te behouden en regionale 
ontwikkelingen actief te benutten. Wanneer zich
kansen voordoen in de lokale economie en met name in de 
agrarische sector worden initiatieven omarmd en samen 
uitgevoerd. De agrarische sector is onmisbaar en dient de ruimte 
te krijgen. De inrichting van het openbaar gebied, ook het 
buitengebied, is continu aan veranderingen onderhevig. Daarom 
is een flexibele inrichting noodzakelijk en dient deze doorlopend 
te worden afgestemd op de vraag en de directe leefomgeving om 
de leefbaarheid te bevorderen.
• De agrarische belangen zijn belangrijk als economische pijler 

en om het buitengebied leefbaar te houden, wij koesteren 
deze bedrijven.

• Een koe in de wei is ook natuur.
• Het buitengebied krijgt evenveel aandacht wat betreft 

leefbaarheid en ontwikkelingsmogelijkheden. Kansen voor 
(agrarische) ondernemers worden zoveel mogelijk 
gefaciliteerd.

• Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in buitengebied mogen 
geen belemmeringen vormen voor bestaande agrarische 
bedrijven.

• Minder regeldruk in het buitengebied, meer mogelijkheden.
• Natuurbeleid is alleen gericht op beheer en behoud van 

echte natuur.
• Geen aanleg van kunstmatige natuurprojecten als 

ecologische verbindingszones.
• Agrarische ondernemers worden betrokken bij het 

onderhoud van echte natuur.
• Onrendabele agrarische gronden in eigendom van de 

gemeente worden proactief verkocht.

Bekijk voor meer informatie: https://www.facebook.com/people/Leefbaar-Etten-
Leur/100064816233006/

Clasien de Regt
Woordvoerder landbouw

Louis Roks
Fractievoorzitter

https://www.facebook.com/people/Leefbaar-Etten-Leur/100064816233006/




“Een leefbare gemeente voor 
toekomstige generaties!”

Standpunten:over landbouw

• Meer gebruiksmogelijkheden agrarische bebouwing
• Minder onnodige regelgeving
• Eerlijkere vergoedingen voor producten
• Beschermen tegen criminaliteit en ondermijning
• Respect voor dieren op jonge leeftijd bijbrengen
• Mensen bewust maken van natuur
• Stimuleren innovatie op alle mogelijke terreinen

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma op: www.ons-etten-leur.nl

René
Verwijmeren

Woordvoerder landbouw

Denise Huijbregts
Lijsttrekker

http://www.ons-etten-leur.nl/




Ga op 16 maart stemmen! Want alleen met
een stem kan de agrarische stem
gehoord worden! Doe er je voordeel

mee!



Jonge Brabantse boeren en tuinders
zijn devoedselmakersvan morgen.
Dat is iets om zuinig op te zijn!




