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9 starttegels voor een nieuwe raad
Een sterke raad doet er toe. Ook in de nieuwe raadsperiode 2018-2022. Een sterke raad staat
voor het algemeen belang van uw gemeente. Een sterke gemeenteraad is ook echt het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Een sterke raad stelt de kaders, voert de controle op het
dagelijks bestuur uit en vertolkt op een passende wijze de emoties en de opvattingen van de
samenleving. Een sterke raad stelt raadsleden in staat om betekenis te geven aan het oplossen
van maatschappelijke knelpunten.
Na de verkiezingen is de eerste klus van de nieuwe raad: het formeren van een nieuw college
van B en W.
Maar in formele en vooral informele bijeenkomsten is het belangrijk voor een goede start als
raad te spreken met elkaar en als het kan te besluiten over:

1

De
 raad is het hoogste platform in de gemeente voor openbare publieke
verantwoording van de gang van zaken in stad en dorp.
	Hoe ga je er als raad mee om als een of meer raadsleden worden geconfronteerd met
agressie, intimidatie of (verbaal) geweld?




2

 e raad stelt als hoogste bestuursorgaan de kaders hoe er wordt bestuurd.
D
Maak je als raad een gezamenlijk raadsprogramma of kies je voor een klassieke wijze
van het formeren van een meerderheidscollege?

3 De raad vertegenwoordigt de inwoners.

	
Hoe wil je opvattingen en emoties uit de samenleving vertolken? Ga je als raad de stad
in? Organiseer je hoorzittingen? Hou je een referendum? Wat doe je met expertise uit de
samenleving? Kortom, wat voor soort lokale democratie wil je zijn?

4 De raad heeft recht op alle informatie van het college.

	
Hoe wil je de informatie van het college krijgen? Maak je als raad met de griffier afspraken
hoe je de informatie van het college en/of de wethouder(s) wenst te ontvangen? Of laat je
de wijze van het verschaffen van informatie over aan het college en/of wethouder(s)?

>

5 De griffier is van de raad.
 	
	
Wat verwacht je van de griffier? Heeft de griffier uitsluitend een administratieve functie
om er voor te zorgen dat alle stukken voor raads- en commissievergadering(en) op tijd
beschikbaar zijn? Of heeft de griffier de rol om er voor te zorgen dat de raad in alle
thema’s, vraagstukken en thema’s de leidende rol heeft?

6

 e Rekenkamer is van de raad en helpt de raad om voor de inwoners te
D
onderzoeken hoe het geld in de gemeente wordt besteed.
	Heeft u als raad voldoende budget geregeld voor onderzoek door de Rekenkamer?
En heeft u als raad afgesproken naar welke drie onderwerpen u van de Rekenkamer dit
jaar een onderzoek verwacht?



7 De accountant is van de raad.
 	
	Heeft u als raad afgesproken of de accountant een keer per jaar in de raadsvergadering met de raad een gesprek heeft over de risico’s in de financiële huishouding van de
gemeente?



8 	
De raad gaat ook over de veiligheid (woninginbraken tot evenementen) in de gemeente.
De burgemeester is verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, maar het integraal
veiligheidsplan is een samenspel van raad en burgemeester. Heeft uw raad een p
 lanning
gemaakt om nog voor 1 oktober met de burgemeester en het hoofd van de politie te
spreken over de nieuwe wensen voor meer veiligheid in uw gemeente?

9 De
 burgemeester is voorzitter van de raad.

	
Wie is zijn plaatsvervanger als vice-voorzitter? Is dat de nestor, het langszittende lid van
de raad? Of wordt er een raadslid benoemd op basis van een profiel?

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zet zich in voor een sterke Raad die er toe doet.
Voor meer informatie: www.raadsleden.nl

