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‘1 Jaar gemeenteraad’
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 8 juni, richten wij ons - naast de actuele
en culturele zaken - in het stamtafelgesprek op het thema ‘1 jaar gemeenteraad’.
Gasten aan tafel zijn: Sebastiaan Kruis (PVV), Marieke van Doorn (D66), Frans Hoynck van
Papendrecht (50Plus), Serpil Ates (GroenLinks) en Jan de Bruin (Haagse burger).
Het is nu ruim een jaar geleden dat de nieuwe Gemeenteraad actief is.
Voor RTV Discus reden om daar aandacht aan te geven. En dan niet de vraag of het
vastgestelde beleid werkt, goed wordt uitgevoerd of de oppositie goed zijn werk doet, enz. Nee
we willen de mensen in de stad een beeld geven wat er allemaal komt kijken als je
gemeenteraadslid bent.
Een kort overzicht van waar een raadslid mee te maken krijgt:
de fractie, de Raad, het College, de Griffie, de burgers, je kiezers, de eigen partij,
de pers, gezin, je werkgever of eigen onderneming, de invloed van de ambtenaren.
De ervaring leert dat nieuwe raadsleden veel moeten verwerken in het eerste jaar. Na een jaar
heb je je weg wel gevonden of niet.
Ongeacht de politieke partij heb je hier als raadslid mee te maken. Wij willen nu eens
de mens achter de Raad centraal stellen. Want het is en blijft mensenwerk.
“Nieuw in de Raad, hoe vergaat het je als raadslid”.
Vanuit de studio aan De Dreef 247 in Den Haag zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op zaterdag, een twee
uur durend live televisieprogramma uit. De programma’s van Discus Radio & Televisie hebben een politieke, maatschapp
elijke en culturele inhoud.
ZATERDAG LIVE elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur
. Internet: kijk via de livestream op de site of de Facebook pagina
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur
op mobiel 06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl.

