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Voorwoord 

 

In dit verslag worden de verschillende vergadermodellen die de Friese gemeenten hanteren 

geanalyseerd. Er wordt gekeken naar de tevredenheid van raadsleden en griffiers over het 

door hen gehanteerde model en de verschillende modellen worden met elkaar vergeleken, 

om erachter te komen welke het meest efficiënt en effectief is. Dit onderzoek is uitgevoerd in 

het kader van de module Policy Lab van de opleiding Bestuurskunde/ 

Overheidsmanagement aan de Thorbecke Academie. Het verslag is geschreven in opdracht 

van Henk Bouwmans van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (Nederlandse 

Vereniging voor Raadsleden). 

 

Bij het schrijven van het verslag hebben wij prettige samenwerkingen met elkaar, de 

begeleidende staf en veel respondenten ervaren. Daarnaast hebben we veel mooie mailtjes 

van raadsleden en griffiers terug gekregen. Wij willen alle respondenten bedanken voor het 

invullen van de enquête. Daarnaast bedanken wij onze begeleidende docenten: Rieks 

Osinga, Arné Blauw en Petra Esser, voor hun ondersteuning bij het schrijven van het 

verslag. Tevens willen wij Henk Bouwmans en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 

voor het verschaffen van de opdracht en de kritische noten onderweg. 

 

Zonder jullie was het onderzoek niet mogelijk, daarvoor veel dank, 

Edser Stuursma, Joran Stiekema, Ido de Vries, Stefan Garcia en Evert Bok   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Samenvatting 

Het verslag is een weergave van de in Friese gemeente gehanteerde vergadermodellen. En 
zal zich spitsen op onder andere: de tevreden raadsleden en griffiers,  
 
Doelstelling is kaart  brengen van welke vergadermodel het beste de rollen van de  
raadsleden ondersteund. Het is voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden belangrijk 
om een inzicht te krijgen in de vergadermodellen die worden gebruikt. De onderzoeksvraag 
is als volgt; ‘’Wat zijn verschillen en overeenkomsten van de verschillende vergadermodellen 
die gehanteerd worden in de gemeenteraden in Friesland en hoe effectief zijn deze 
modellen. Deelvragen sluiten hier goed bij aan en luiden als volgt; 1. Welke 
vergadermodellen zijn er en wat is de opzet van deze modellen? 2. Welke gemeente 
gebruikt welk vergadermodel? 3. Welke rollen vervullen de raadsleden binnen de 
vergadermodellen? 4. In hoeverre zijn de raadsleden tevreden over de effectiviteit van de 
vergadermodellen? 5. Op welke wijze worden de burgers betrokken bij de vergaderingen?  
Als onderzoeksmethoden gebruiken wij literatuuronderzoek en fieldresearch in de vorm van 
een enquête dit is te vinden in hoofdstuk 3 samen met afbakening van toegepaste 
onderzoeksmethoden. 
 
In hoofdstuk 4 worden de verzamelde resultaten per deelvraag verwerkt. De resultaten zijn 
verzameld met deskresearch door literatuuronderzoek en fieldresearch door middel van 
enquêtes. Drie van de vijf deelvragen zijn beantwoord door middel van fieldresearch en 
literatuuronderzoek. Twee deelvragen met enkel literatuuronderzoek. Daarom is er een 
paragraaf toegevoegd met een analyse die beiden methoden met elkaar vergelijkt om te 
kijken of er verschillende bevindingen zijn.  
 
In hoofdstuk 5 staan de conclusie en het advies. In dit hoofdstuk wordt er antwoord gegeven 
op de deelvragen van dit onderzoek en de onderzoeksvraag van het onderzoek. Aan de 
hand van de antwoorden op de deelvragen en de onderzoeksvraag wordt advies gegeven. 
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1. Inleiding 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (kortweg Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden) ondersteunt raadsleden met de nodige kennis, informatie, training en 

begeleiding. Om dit te bewerkstelligen voert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 

onderzoeken uit die in het belang zijn van de raadsleden uit de lokale en/of regionale 

politiek. De directeur van deze vereniging Henk Bouwmans en tevens de opdrachtgever 

heeft de opdracht gegeven een overzicht van overeenkomsten en verschillen tussen de 

vergadermodellen die in de  gemeenteraden van Friesland gehanteerd worden, op te stellen. 

 

In dit onderzoek zullen de verschillende vergadermodellen die gehanteerd worden in de 

gemeenteraden centraal staan. Er is gekozen voor dit onderwerp uit intrinsieke motivatie om 

meer te weten te komen over de verschillende vergadermodellen en de verschillen en 

overeenkomsten tussen deze vergadermodellen. Om tot een besluit te komen moet er in 

een gemeenteraad vergaderd worden. Er zit veel tijd in de voorbereiding en de 

daadwerkelijke vergadering. Gemeenteraadsleden willen hun rol als volksvertegenwoordiger 

zo goed mogelijk vervullen, ze willen kaders stellen en het college controleren. De rol als 

volksvertegenwoordiger wordt vaak vervuld tijdens werkbezoeken aan bijvoorbeeld 

inwoners, ondernemers of andere gemeenten (raadsleden, 2020). 

 

De andere twee taken worden toch voornamelijk uitgevoerd tijdens de raadsvergaderingen. 

Raadsvergaderingen zijn dus een zeer belangrijk onderdeel van de gemeenteraad. Er zijn 

veel verschillende modellen om het gewenste resultaat te bereiken tijdens een vergadering. 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft er belang bij om de verschillende 

vergadermodellen te kennen. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? Wat houden ze 

in? Welk model is het beste om te hanteren? Als ze dit weten kunnen ze de raadsleden 

faciliteren met deze kennis en informatie. De gemeenteraadsleden en het college hebben 

hier ook belang bij, omdat zij streven naar een zo effectief en efficiënt mogelijke vergadering. 

Er zijn over het algemeen genomen twee vergaderingen om tot een besluit te komen wat 

betreft de verschillende beleidsstukken. Dit gaat meestal om een informerende vergadering 

en een besluitvormende vergadering. Het proces wat hieraan voorafgaat, is ook belangrijk 

(Staphorst, 2019). 

 

Raadsvergaderingen worden geleid door de burgemeester; deze maakt geen deel uit van de 

gemeenteraad. De griffier doet de secretariële ondersteuning bij de raadsvergaderingen. 

College van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van een 

Nederlandse gemeente (raadsleden, z.d.).  

Raadsleden zijn gekozen volksvertegenwoordigers van een gemeente, alle raadsleden 

samen worden de gemeenteraad. Inwoners kunnen gebruik maken van inspraakmomenten 

tijdens raadsvergaderingen om hun verhaal te doen. 

 

Tijdens de informatieve raadsvergadering is er ruimte voor burgers, bedrijven, 

maatschappelijke instellingen, organisaties en verenigingen om hun meningen en ideeën te 

geven over op de agenda vermelde onderwerpen al of niet op verzoek en over (actuele) 

onderwerpen. Zij kunnen bij de griffier tot uiterlijk voor de aanvang van de informatieve 

raadsvergadering kenbaar of zij hiervan gebruik wensen te maken (Aalburg, Z.D.). 
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Maar bestaat het ideale vergadermodel eigenlijk wel? In opdracht van de Nederlandse 

Vereniging voor Raadsleden zal in dit onderzoek een overzicht van overeenkomsten en 

verschillen tussen verschillende door gemeenteraden gehanteerde vergadermodellen 

worden gemaakt. De vergeleken gemeenteraden komen uit Friesland. Ook zal er een advies 

worden opgesteld, hierin worden eventuele aanbevelingen gedaan naar aanleiding van het 

onderzoek. 

 

Leeswijzer: 

 

● In hoofdstuk 2 wordt de doelstelling geformuleerd dit beschrijft het doel van ons 

onderzoek. Daarnaast staat onze onderzoeksvraag hier centraal, alle deelvragen die 

aansluiten op onze onderzoeksvraag komen ook aan bod. 

● In hoofdstuk 3 worden alle onderzoeksmethoden met de bijbehorende deelvraag 

behandeld. Ook worden de gebruikte bronnen en zoekmethoden hier beschreven. 

● In hoofdstuk 4 staan de resultaten centraal.  

○ In 4.1 staan de vergadermodellen en hun opzet.  

○ 4.2 gaat over welke vergadermodel gemeenten gebruiken.  

○ 4.3 gaat over welke rollen raadsleden vervullen binnen de vergadermodellen.  

○ 4.4 gaat over burgertevredenheid over de effectiviteit van vergadermodellen.  

○ 4.5 gaat over burgerbetrokkenheid bij raadsvergaderingen. 

● In hoofdstuk 5 staan de conclusies en adviezen centraal, in dit onderdeel worden de 

deelvragen van dit onderzoek en de hoofdvraag beantwoord. Ook wordt er een 

advies gegeven. 
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2. Doelstelling en Onderzoeksvraag 

In dit hoofdstuk worden de doelstelling van dit onderzoek, de onderzoeksvraag en de 

deelvragen in kaart gebracht en toegelicht.  

2.1 Doelstelling 

Ons onderzoek zal in kaart brengen welk vergadermodel het beste de rollen van de 

raadsleden ondersteund. Daarnaast is het belangrijk dat de verschillende vergadermodellen 

vergeleken worden om te kijken bij welk vergadermodel de burgerparticipatie het beste 

wordt toegepast. Ook is het voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden belangrijk om 

een inzicht te krijgen in de vergadermodellen die nu worden toegepast. 

 

Het doel van dit onderzoek is om de verschillen en overeenkomsten van de verschillende 

vergadermodellen die er zijn in kaart te brengen en op basis hiervan een advies te 

formuleren waar de gemeenteraden en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden iets 

mee kunnen doen in de toekomst. Wat wij onderzoeken is of raadsleden hun rol goed 

kunnen vervullen en of de betrokkenheid van inwoners bij de besluitvorming vergroot kan 

worden. 

Ook onderzoeken wij de effectiviteit van de vergadermodellen door de verschillende 

vergadermodellen met elkaar te vergelijken kan weg. 

 

2.2 Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag voor dit onderzoek is als volgt. Wat zijn de verschillen en 

overeenkomsten van de verschillende vergadermodellen die gehanteerd worden in de 

gemeenteraden in Friesland en hoe effectief zijn deze modellen? 

 

2.3 Deelvragen  

● Deelvraag 1: Welke vergadermodellen zijn er en wat is de opzet van deze 

modellen?  

● Deelvraag 2: Welke gemeente gebruikt welk vergadermodel?  

● Deelvraag 3: Welke rollen vervullen de raadsleden binnen de vergadermodellen? 

● Deelvraag 4: In hoeverre zijn de raadsleden tevreden over de effectiviteit van de 

vergadermodellen?  

● Deelvraag 5: Op welke wijze worden de burgers betrokken bij de vergaderingen?  
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3. Onderzoeksmethoden en afbakening 

 

In dit hoofdstuk worden de gebruikte onderzoeksmethoden binnen dit onderzoek beschreven 

en toegelicht. Er wordt in kaart gebracht welke methoden gebruikt zijn en waar zij in dit 

onderzoek naar voren komen. 

 

3.1 Onderzoeksmethode per deelvraag 

 

Het onderzoek in dit project is een beschrijvend onderzoek waarin de verschillende 
vergadermodellen van de gemeenteraden in de provincie Friesland vergeleken worden. Het 
doel is om de effectiviteit van deze vergadermodellen, de onderzoeken en op basis hiervan 
een advies uit te brengen. Dit onderzoek maakt zowel gebruik van kwalitatief onderzoek 
door middel van literatuuronderzoek van de verschillende vergadermodellen die gehanteerd 
worden en van kwantitatief onderzoek door middel van enquêtes die onder de raadsleden 
verstuurd zullen worden. 
 

Bij dit onderzoek wordt er gekeken naar de verschillende gemeenteraden in Friesland. In het 

onderzoeksrapport zal er ook onderscheid gemaakt worden tussen de groottes van deze 

gemeenten. De vijf schalen van grootte zijn: gemeenten tot 25.000 inwoners, 25.000 - 

50.000, 50.000 - 100.000, 100.000 - 300.000 en 300.000+. De gebruikte schalen komen van 

(Ernst, 2020). De 300.000+ schaal wordt in dit onderzoek niet meegenomen, omdat geen 

van de in dit onderzoek gebruikte gemeenten een inwoneraantal heeft dat de 300.000 

overstijgt. 

Om te weten welke onderzoeksmethode gebruikt wordt, staat in tabel 1 in bijlage 1 uitgelegd 

wat de onderzoeksmethoden zijn per deelvraag. Deze onderzoeksmethoden bestaan uit 

deskresearch en fieldresearch. Er staat in detail uitgelegd in de desbetreffende tabel wat het 

inhoudt en waar de focus specifiek op ligt.  

 

3.2 afbakening toegepaste onderzoeksmethoden 

● Kwalitatief onderzoek: Kwalitatief onderzoek is niet gebonden aan het verzamelen 

van cijfermatige gegevens; er worden geen significante verbanden onderzocht, geen 

percentages of gemiddelden. Bij kwalitatieve dataverzamelingsmethoden staat de 

beleving van de onderzochte persoon centraal. Kwalitatief onderzoek is interpretatief 

en meestal indicatief van aard. (Verhoeven, 2018, pp. 139) 

 

● Kwantitatief onderzoek: Bij kwantitatief onderzoek verzamelt de onderzoeker 

cijfermatige (numerieke) gegevens. Methoden van kwantitatief onderzoek zijn onder 

andere: surveyonderzoek, secundaire analyse, experiment en monitoronderzoek. 

(Verhoeven, 2018, pp. 117) 
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● Literatuuronderzoek: Bij literatuuronderzoek zoek je naar gegevens die door 

anderen al verzameld zijn. Er kunnen verschillende redenen zijn om 

literatuuronderzoek uit te voeren. Literatuuronderzoek vindt plaats op alle niveaus. 

Zo kun je documenten zoeken op macroniveau, bijvoorbeeld rapporten van het 

Sociaal en Cultureel Planbureau, maar ook op individueel niveau (microniveau), 

bijvoorbeeld biografieën. (Verhoeven, 2018, pp. 151) 

● Surveyonderzoek: Surveyonderzoek is één van de meest gebruikte kwantitatieve 

methoden van dataverzameling. Een survey, ook wel enquête of vragenlijst 

genoemd, kun je inzetten om numerieke gegevens te verzamelen over meningen, 

houdingen en kennis bij grote groepen personen. Meestal verzamelt de onderzoeker 

de gegevens eenmalig, op een bepaald moment (cross-sectioneel). (Verhoeven, 

2018, pp. 118)  

 

3.3 uitvoering onderzoeksmethoden 

 

In dit onderdeel wordt de uitvoering van de onderzoeksmethoden nader toegelicht. Bij 

literatuuronderzoek worden de gebruikte zoekmethoden en bronnen benoemd. Bij de 

enquêtes wordt toegelicht hoe deze enquêtes worden gehouden en bij wie. 

 

Literatuuronderzoek deelvraag 1, Welke vergadermodellen zijn er en wat is de opzet 

van deze modellen?: 

Gebruikte bron(nen): Bronnen die gebruikt kunnen worden ter beantwoording voor deze 

deelvraag kunnen bronnen van de onderzochte gemeenten in Friesland zijn, indien zij deze 

informatie online beschikbaar hebben gesteld. Ook kunnen hierbij bronnen van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gebruikt worden (vng.nl, 2018). 

 

Gebruikte zoekmethoden: Ongeveer 988 resultaten op Google met de zoektermen: ‘’VNG 

vergadermodellen’’. Het is het achtste resultaat op www.google.com. In het PDF bestand 

wat op deze pagina te vinden is, worden drie typen vergadermodellen behandeld. Het 

commissie/raadsmodel, het politieke markt model en het BOB-model. Deze informatie kan 

gebruikt worden ter beantwoording van de deelvraag. 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Enquête Deelvraag 2, Welke gemeente gebruikt welk vergadermodel?: 

Type enquête: De enquête wordt digitaal afgenomen via Google forms. De enquête 

protocol zal worden opgesteld in de week van 4 mei 2020. In de week van 11 mei worden de 

enquêtes afgenomen 

 

Doelgroep enquête: De enquêtes worden afgenomen bij de griffies van de gemeenten van 

Friesland. De griffies kunnen ons verder informeren over welke vergadermodellen er 

gebruikt worden en of er eerder een ander model gehanteerd werd. 

 

 

Literatuuronderzoek Deelvraag 3: Welke rollen vervullen de raadsleden binnen de 

vergadermodellen?: 

Gebruikte bron(nen): Bronnen van de VNG kunnen gebruikt worden om deze deelvraag te 

beantwoorden. één van de bronnen van de VNG gaat over de drie rollen die vervuld worden 

door de raadsleden, namelijk: kaderstellend, controleren en het vertegenwoordigen van 

inwoners (vng.nl, z.d.). Deze bron geeft nadere toelichting over de rollen van de raadsleden 

en is goed bruikbaar voor de beantwoording van de deelvraag. Andere bestuurlijke 

documenten kunnen ook gebruikt worden voor deze deelvraag. 

 

Gebruikte zoekmethoden: Ongeveer 50.900 resultaten op Google met de zoektermen: 

‘’rollen van gemeenteraadsleden’’. Het is het eerste resultaat op www.google.com. Deze 

webpagina geeft informatie over de algemene rollen van de raadsleden en de instrumenten 

die zij daarvoor beschikbaar hebben. Deze bron kan gebruikt worden ter beantwoording van 

de deelvraag. 

 

 

Enquête Deelvraag 4: In hoeverre zijn de raadsleden tevreden over de effectiviteit van 

de vergadermodellen? 

Type enquête: De enquête wordt digitaal afgenomen via Google forms. De enquête 

protocol zal worden opgesteld in de week van 4 mei 2020. In de week van 11 mei worden de 

enquêtes afgenomen. 

 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Doelgroep enquête: De enquêtes worden afgenomen bij de gemeenteraadsleden van de 

gemeenten van Friesland. De raadsleden kunnen ons meer vertellen over hun tevredenheid 

over de vergadermodellen en de effectiviteit van deze modellen. 

 

 

Literatuuronderzoek Deelvraag 5: Op welke wijze worden de burgers betrokken bij de 

vergaderingen? 

Gebruikte bron(nen): Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten er meerdere 

gemeentelijke bronnen onderzocht worden. Zowel de vergadermodellen als de reglementen 

van orde van de gemeente kunnen gebruikt worden hiervoor. In deze documenten kan 

informatie staan over burgerparticipatie en de betrokkenheid van burgers bij de 

vergadermodellen. Meer informatie over de vergadermodellen kan gevonden worden in 

bronnen van de VNG (vng.nl, 2018). 

 

Gebruikte zoekmethoden: De informatie die gebruikt kan worden ter beantwoording van 

deze deelvraag zal voornamelijk online opgezocht worden via google. Relevante PDF 

documenten van de gemeentelijke websites kunnen ook gezocht worden, indien deze 

beschikbaar zijn. De reglementen van orde van de gemeenten kunnen op de gemeentelijke 

websites gevonden worden. De vergadermodellen die gehanteerd worden door de 

gemeenten kunnen op zowel de websites van de gemeenten als in de reglementen van orde 

gevonden worden.  

 

Enquête Deelvraag 5: Op welke wijze worden de burgers betrokken bij de 

vergaderingen? 

Type enquête: De enquête wordt digitaal afgenomen via Google forms. De enquête 

protocol zal worden opgesteld in de week van 4 mei 2020. In de week van 11 mei worden de 

enquêtes afgenomen. 

 

Doelgroep enquête: De enquêtes worden afgenomen bij de gemeenteraadsleden en de 

griffies van de gemeenten van Friesland. De griffies kunnen ons meer informatie geven over 

de reglementen van orde en in hoeverre de burgers betrokken zijn bij de vergaderingen. De 

raadsleden staan dicht bij de burgers en kunnen ons meer informatie geven over 
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burgerparticipatie bij de vergaderingen en in hoeverre zij en de burgers hierover tevreden 

zijn. 
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4. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de verzamelde resultaten per deelvraag verwerkt. Dit betreft de 

resultaten die verkregen zijn uit deskresearch door middel van literatuuronderzoek en 

fieldresearch door middel van de resultaten van de enquêtes die gestuurd zijn naar de 

raadsleden en griffiers van de Friese gemeenten.  

 

4.1 Deelvraag 1: Welke vergadermodellen zijn er en wat is de opzet van 

deze modellen?  

De eerste deelvraag die onderzocht is: Welke vergadermodellen zijn er wat is de opzet van 

deze modellen? Dit is de eerste stap om te weten wat de verschillen en overeenkomsten 

van de verschillende vergadermodellen zijn die gehanteerd worden in de gemeenteraden in 

Friesland. Dit is ook belangrijk om te onderzoeken hoe effectief deze vergadermodellen zijn. 

Het is ook belangrijk om de landelijk meest gebruikte modellen te behandelen om ze met 

elkaar te kunnen vergelijken en een advies te kunnen uitbrengen, want wellicht gebruikt men 

elders in het land een veel beter vergadermodel. Op dit moment gebruiken Nederlandse 

gemeenteraden vijf verschillende vergadermodellen. Deze vijf zijn het raadscommissie 

model, het vergadermodel zonder commissies, het BOB-model, het agendacommissie 

model en de rondetafel methode (Daadkracht, 2019) (vng.nl, 2018). 

 

4.1.1 Deskresearch: Raadscommissie model 

 

De eerste en tevens meest voorkomende vergadermodel (gebleken uit de enquêtes aan de 

gemeenteraadsleden) in de gemeenteraden in Friesland is het Raadscommissie model. Bij 

dit model stelt een gemeenteraad een aantal commissies in, naast de plenaire vergadering. 

Die commissies kunnen zich dan specialiseren op verschillende beleidsterreinen of op 

kerntaken. Een commissie kan bijvoorbeeld de focus leggen op beleidsterreinen als Werk en 

inkomen of het Fysiek domein. Tegelijkertijd kunnen commissies zich ook specialiseren in 

kerntaken zoals Controleren of Kaderstellen (Daadkracht, 2019). 

 

In deze raadscommissies nemen raadsleden (soms ook niet-raadsleden) zitting om 

bepaalde vraagstukken voor de plenaire raadsvergadering voor te bereiden. Hierbij hebben 

zij ook de mogelijkheid om in te spreken(zoals eigenlijk bij elk vergadermodel elk raadslid 

mag inspreken op de vergadermomenten).  

De raadsleden worden hierbij ondersteund door fractievolgers en overige medewerkers 

binnen de fractie. Op deze manier kunnen raadsleden zich specialiseren op een beperkt 

aantal thema’s en hoeven raadsleden minder plenaire vergaderingen bij te wonen. Hierdoor 

kunnen de raadsleden binnen dit vergadermodel hun tijd zeer efficiënt indelen.  

Het raadscommissie model is dan ook erg populair bij gemeenten (zoals ook gebleken in de 

enquête)(Daadkracht, 2019).  
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4.1.2 Deskresearch: Vergadermodel zonder commissies 

 

Het volgende vergadermodel die veel gebruikt wordt is het vergadermodel zonder 

commissies. In dit vergadermodel vinden er enkel plenaire raadsvergaderingen plaats. De 

voorbereiding voor de plenaire vergaderingen vinden plaats via fractievergaderingen. 

Tijdens deze vergadering is er eerst een informatief deel waarin wordt besproken wat het 

beleidsonderwerp is en wat er besloten zal worden. Tijdens deze sessie hebben 

verschillende personen ook inspreekrecht om duidelijk te maken wat zij ervan vinden. 

Vervolgens zal het besluitvormende deel van de vergadering plaatsvinden. Hierbij zal er 

bijvoorbeeld gestemd worden voor het onderwerp. Het vergadermodel zonder commissies is 

relatief populair bij de kleinere gemeenten omdat het totaal aantal vergaderingen beperkt 

kunnen worden (Daadkracht, 2019). 

 

4.1.3 Deskresearch: BOB-model 

 

Verder is het BOB-model ook een populair gehanteerd vergadermodel. BOB staat voor 

beeldvorming - oordeelsvorming - besluitvorming. Het BOB-model moet de gemeenteraad 

helpen om effectief door het proces te gaan richting een besluit of oplossing. In overleggen 

word snel het risico gelopen dat we snel ergens iets van vinden zonder we voldoende tijd 

hebben besteed aan eerst eens goed te kijken wat er daadwerkelijk aan de hand is en en 

daar eerst eens goed over na te denken. Deze drie fases van het BOB-model lopen door 

elkaar heen en wisselen elkaar regelmatig af (Schop, 2018). 

 

Tijdens het beeldvormingsproces worden er een aantal vragen gesteld (Schop, 2018). Er 

wordt tijdens dit proces vergaderd over wat we al weten en of het klopt wat we denken te 

weten. Daarnaast is het belangrijk om te weten of deze informatie echt nodig is om tot een 

goed besluit te komen.  

Ten slotte moet de vraag gesteld worden hoe we de ontbrekende informatie gaan 

verzamelen. De vergadermethode tijdens de beeldvorming is bijvoorbeeld een ‘rondje’, een 

brainstorm sessie of het maken van een mindmap. Ook kan er doorgevraagd worden aan de 

mede gemeenteraadsleden ter verduidelijking. Het gewenste resultaat van de beeldvorming 

is dat iedereen hetzelfde beeld voor ogen heeft en dat er een actieplan is opgesteld om aan 

ontbrekende informatie te komen die je nodig hebt om tot een goed besluit te komen.  

 

Na het beeldvormingsproces volgt de oordeelsvorming. Tijdens de oordeelsvorming gaat het 

om wat het doel is, waar we ons zorgen over maken, wat deze zorgen kan verminderen en 

aan welke voorwaarden het uiteindelijke besluit moet voldoen om acceptabel te zijn. De 

vergadermethode in dit proces is het voeren van een discussie of een dialoog en doorvragen 

naar achterliggende belangen en motivaties. Het is ook van belang om nieuwsgierig te zijn 

naar elkaars mening en belangen. Bijvoorbeeld, wat maakt dit besluit voor jou aanvaardbaar 

of wat er moet gebeuren om jouw bezwaren op te heffen.  

Het gewenste resultaat van de oordeelsvorming fase is dat er gezamenlijke belangen zijn en 

dat de criteria en voorwaarden van het besluit in beeld zijn gebracht.  

 

Ten slotte komt na de beeldvorming en de oordeelsvorming het besluitvormingsproces. Het 

spreekt voor zich dat tijdens dit proces het besluit wordt genomen. Hierbij gaat het om een 
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aantal vragen. Wat besluiten we? Wat gaan we doen? Weet iedereen welk besluit genomen 

is? Is iedereen het eens met het besluit?  

 

Het doel hierbij is om consensus te bereiken of (als het nodig is) een compromis te bereiken 

als niet iedereen het in eerste instantie eens is met het besluit. De vergadermethode om tot 

dit doel te komen is het houden van een stemming om te meten of er consensus is bereikt. 

Vervolgens kan er een rondje komen waarbij alle actoren kunnen aangeven of het besluit 

klopt. Dit is om te voorkomen dat er een actor is die na de tijd alsnog aangeeft het niet eens 

te zijn met het besluit. Het gewenste resultaat van het besluitvormingsproces is het bereiken 

van een besluit. Bij een besluit hoort onder andere een advies en een actieplan met 

betrekking tot het genomen besluit. Deze drie fases van het BOB-model lopen door elkaar 

heen en wisselen elkaar regelmatig af (Schop, 2018). 

 

4.1.4 Deskresearch: Agenda Commissie model 

 

Naast de drie voorgaande vergadermodellen zijn er nog twee andere vergadermodellen die 

gehanteerd worden in gemeenteraden. De eerste is het agendacommissie model 

(Daadkracht, 2019). Bij dit model is er slechts één raadscommissie. Zoals we ook hebben 

gezien bij het raadscommissie model kan ook het agendacommissie model bestaan uit 

zowel raadsleden als niet-raadsleden. De agendacommissie bereidt alle raadsvergaderingen 

voor en is dus niet gespecialiseerd op een bepaald beleidsterrein. De agendacommissie 

bepaalt de agenda voor de raadsvergadering. Zij doen dit op basis van de informatie die zij 

ontvangt uit de samenleving. Doordat de agenda van de plenaire vergadering wordt 

voorbereid door de agendacommissie, is de commissie een methode om het aantal plenaire 

vergaderingen te beperken. 

 

 

4.1.5 Deskresearch: Rondetafel methode 

 

Daarnaast heb je ook nog de rondetafel methode (Daadkracht, 2019). Bij dit model schuiven 

burgers en experts aan bij raadsleden om in gesprek te gaan over bepaalde vraagstukken 

die de gemeenteraad zelf aandraagt, of vraagstukken die burgers aandragen bij de 

gemeente. Op deze manier kunnen experts bepaalde thema’s behandelen waar gemeenten 

niet altijd voldoende kennis over hebben, zoals ICT. Deze methode wordt alleen ingezet bij 

een beperkt aantal thema’s. Het is de uitgelezen mogelijkheid om kennis van buiten de 

gemeente in de besluitvorming te implementeren. Tegelijkertijd kunnen experts de burgers 

ondersteunen met inhoudelijke details, omdat de burgers niet over deze kennis beschikken.  

Op deze manier hebben de burgers de benodigde kennis om mee te kunnen doen aan het 

debat. De inspraak van burgers en van de experts wordt daarentegen wel beschouwd als 

een niet-bindend advies.  

 

De rondetafel methode stuurt aan op burgerparticipatie en probeert burgers ingang tot de 

lokale politiek te bieden. Dit is een wens die al lang wordt uitgesproken onder burgers en 

onder de lokale politiek zelf. Tegelijkertijd is de gemeente afhankelijk van de animo bij 

burgers en experts. Deze methode wordt bij een zeer beperkt aantal gemeenten gebruikt.  
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4.1.6 Fieldresearch: Wat vinden de raadsleden? 

 

Uit onze enquête blijkt dat één gemeente in Friesland de rondetafel methode gebruikt. In 

onze enquête hebben wij een vraag toegevoegd waarbij de vraag is gesteld welke 

vergadermodel je gebruikt. We hadden hierbij ook een optie om zelf iets toe te voegen. 

Hieruit zijn dus nog een aantal overige vergadermodellen uitgekomen die we nu zullen 

beschrijven. Er is een fractie uit een gemeenteraad in Friesland die heeft aangegeven dat zij 

een informatiecarrousel met werkgroepen hanteren. Dit model zou je misschien onder de 

rondetafel methode kunnen scharen. Er zijn ongetwijfeld wel verschillen tussen deze twee 

modellen.  

 

Een ander gemeenteraadslid in de enquête heeft aangegeven dat zij in hun vergadering een 

open podium hanteren waarbij er insprekers komen vanuit de maatschappij (buiten de 

gemeenteraad om). Deze personen mogen hun zegje doen over hoe zij denken over de 

bepaalde vraagstukken die op dat moment spelen in de gemeente. Na dat open podium 

gaat de gemeenteraad in dialoog met het college. Daarna als laatste volgt de 

besluitvormende vergadering binnen dit model waarbij er een besluit wordt genomen met het 

college en B&W. 

 

Ook is er een gemeenteraadslid die heeft aangegeven dat zij geen officiële commissies 

hanteren. Met als uitzondering de controlecommissie, die hanteren zij wel.  

 

Ten slotte is er een gemeente die aangeeft kern sessies te gebruiken als vergadermodel. 

Een sessie met het kernteam is een vergadering met alle teamleden of in dit geval de 

gemeenteraadsleden die betrokken zijn bij het gehele besluitvormingsproces. In 

cirkeldiagram 1 in de bijlagen is te zien welke vergadermodellen het meest worden gebruikt. 

 

 

4.1.7 Analyse: Welke vergadermodellen zijn er wat is de opzet van deze modellen? 

 

Deze deelvraag is gebaseerd op vraag 2 uit de enquête voor de raadsleden. Tijdens deze 

fieldresearch kwamen dezelfde antwoorden naar voren als tijdens de deskresearch. Er is 

precies beschreven wat elk vergadermodel inhoudt die gehanteerd zijn per gemeente in de 

Friese gemeenten. 

 

4.1.8 Deskresearch: Nationale Raadsledenonderzoek 

 

In het Nationale Raadsledenonderzoek uit 2019 wat periodiek uitgevoerd wordt door hun 

kennispartner Daadkracht is er in het bijzonder aandacht besteed aan de tevredenheid over 

de tijdsbesteding bij de vergadermodellen. Voor ons eigen onderzoek halen wij de 

vergadermodellen aan die worden gebruikt bij de Friese gemeenten. Uit het Nationale 

Raadsledenonderzoek uitgevoerd door Daadkracht blijkt dat raadsleden in gemeenteraden 
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met het vergadermodel zonder commissies het meest tevreden zijn over hun tijdsbesteding. 

Van hen geeft 66.7% aan tevreden te zijn over hun tijdsbesteding. Onder raadsleden in 

gemeenteraden die het raadscommissie model hanteren is deze tevredenheid het laagst, 

namelijk 55.5%. Dit verschil is opmerkelijk, omdat de tijdsbesteding onder raadsleden in 

deze twee groepen vergelijkbaar is met gemiddeld respectievelijk 17,2 en 16,9 uur per week. 

 
 

 

(Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 2020) 
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4.2 Deelvraag 2: Welke gemeente gebruikt welk vergadermodel? 

 

De tweede deelvraag die onderzocht is luidt als volgende: Welke gemeente gebruikt welk 

vergadermodel? Met deze deelvraag worden de verschillende vergadermodellen die per 

Friese gemeente gebruikt worden in kaart gebracht. Aan de hand van deze uitslagen kan er 

een overzicht gemaakt worden. Dit overzicht is handig om te hebben om te weten welke 

Friese gemeenten effectief vergaderen.  

Ook zal gekeken worden of de grootte van de gemeente verband houd met het gekozen 

vergadermodel. De cijfers die in de paragrafen van deze deelvraag aan bod komen zijn 

verzameld door middel van een enquête, welke verspreid is onder raadsleden en griffiers uit 

de betrokken gemeenten, daardoor worden Smallingerland en Weststellingwerf niet 

meegenomen. Tevens is literatuur van (Ernst, 2020) gebruikt om schalen van grootte aan te 

duiden.  

 

 

4.2.1 Fieldresearch: Gehanteerde modellen 

 

Deze paragraaf kijkt naar welke gemeente welk vergadermodel hanteert. De 

vergadermodellen komen voort uit de respons op de vragen 1 en 2 uit de enquête aan de 

raadsleden en griffiers. Daarnaast zullen per individuele gemeente de grootte en schaal 

volgens de literatuur van (Ernst, 2020) vermeld staan, waarbij schaal 1 het kleinst is en 5 het 

hoogst, schaal 5 komt niet voor omdat geen Friese gemeente een inwonersaantal heeft dat 

de 300.000 overtreft. De schalen van grootte in combinatie met het bijbehorende 

inwonersaantallen staan benoemd in de inleiding. De inwonersaantallen zijn gemeten door 

het Centraal Bureau voor de Statistiek op 1 januari 2020. Tevens worden per gemeente 

eventuele bijzonderheden benoemd, deze bijzonderheden komen voornamelijk voort uit 

ongelijke reacties over de gehanteerde vergadermodellen.  

 

De tabel ‘’Vergadermodellen, inwonersaantallen en bijzonderheden per gemeente.’’ is te 

vinden in bijlage 1: tabel 2. Hieronder staan de belangrijkste resultaten uit deze tabel 

samengevat. 

 

Belangrijkste resultaten 

 

1. Populairste vergadermodellen. 

Uit de gegevens te zien in bijlage 1: tabel 2 blijkt dat de meest voorkomende 

vergadermodellen vormen zijn van het Raadscommissie Model. Ook komen vormen van het 

BOB-model en van vergaderen zonder commissies modellen vaak voor of zijn naast het 

Raadscommissie Model opgegeven als een ook gehanteerd model.  

 

2. Inwonersaantallen en schalen van grootte. 

Qua schalen van grootte van (Ernst, 2020) en inwonersaantallen van (CBS, 2020) vallen 

weinig significante verschillen of gelijkenissen te benoemen. Zowel de grote Friese 

gemeenten als de kleine gemeenten hanteren veel dezelfde modellen zonder dat daar een 

vast patroon in zit. Wel opvallend is dat bij gemeenten met vrijere vergadermodellen of de 

gemeenten zonder vergadermodellen alleen voor komen bij de kleinere gemeenten uit de 

schalen 1 en 2.    
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3. Raadsleden en griffiers zijn het niet altijd eens. 

Het is opvallend dat meerdere gemeenten verschillende antwoorden hebben gegeven over 

welk vergadermodel zij hanteren. De gemeenten met de meeste discrepantie waren: 

Achtkarspelen, Opsterland en Tytsjerksteradiel. Onder deze drie gemeenten werden bij de 

gemeente Opsterland de meeste verschillenden vergadermodellen opgegeven. 

Achtkarspelen hanteert vrijere vormen van vergadermodellen, daardoor kan mogelijk de 

discrepantie ontstaan zijn. 

 

4. Gemeenten zonder discrepantie. 

Evenals dat het opvallend is dat meerdere gemeente discrepante antwoorden geven is het 

ook opvallend als het tegendeel waar is bij gemeenten met een hoge respons alle 

antwoorden gelijk zijn, aan deze voorwaarden voldoen enkele gemeenten. De gemeenten 

die voldoen aan de voorwaarden zijn: Súdwest-Fryslân, Harlingen en Vlieland. Vooral de 

gemeente Súdwest-Fryslân trots zijn, omdat zij in totaal de hoogste aantal aan responses 

hebben en onderling geen tegenstrijdige antwoorden hebben opgegeven voor welk 

vergadermodel zij hanteren. 

 

Dit waren de belangrijkste conclusies voor dit onderdeel. Wilt u dit onderdeel nader bekijken 

kunt u gaan naar bijlage 1: tabel 2, hierin staan de onderzoeksresultaten grafisch 

weergegeven. 

 

In de volgende paragraaf worden de rollen die raadsleden vervullen binnen de 

vergadermodellen en hun tevredenheid daarover behandeld.  
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4.3 Deelvraag 3: Welke rollen vervullen de raadsleden binnen de 

vergadermodellen? 

 

In deze deelvraag worden de rollen van de raadsleden binnen de vergadermodellen 

onderzocht. In eerste instantie zal via literatuuronderzoek vastgesteld worden welke rollen 

de raadsleden vervullen. Via de resultaten van de verstuurde enquêtes kan onderzocht 

worden welke rollen volgens de raadsleden het meeste tot uiting komen en of de 

gehanteerde vergadermodellen de raadsleden voldoende de ruimte geven om hun rollen te 

kunnen vervullen. Verder wordt er ook gevraagd wat de raadsleden verder nog belangrijk 

vinden aan hun werk. Deze resultaten worden ook verwerkt bij deze deelvraag. 

 

4.3.1 Deskresearch: Wat zijn de rollen van de raadsleden? 

 

Om de rollen van de raadsleden vast te kunnen stellen, moet er gekeken worden naar 

verschillende bronnen. Volgens de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) kan er 

onderscheid gemaakt worden tussen drie rollen (VNG, Z.D.). Deze rollen zijn: 

1. De kaderstellende rol 

2. De controlerende rol 

3. De vertegenwoordigende rol 

 

Een rapport van de heer H. Warmelink geeft aan dat deze rollen tot stand zijn gekomen 

sinds de dualisering van het gemeentebestuur in 2002 (Warmelink, 2019) Volgens rapporten 

van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bestaat er nog een rol, namelijk de 

Bestuurlijke rol (Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 2019). 

Deze rol wordt ook in dit onderzoek meegenomen. Hieronder volgt per rol een omschrijving. 

 

De kaderstellende rol gaat over de algemene beleidskaders die de raad moet vaststellen 

waarbinnen het college van B&W zich kan bewegen (VNG, Z.D.). Met de kaderstellende rol 

kan de raad de beleidsmatige en financiële grenzen voor de uitvoering door het college van 

B&W bepalen (VNG, Z.D.). Om deze rol te kunnen vervullen is er inzicht nodig in de 

samenhang tussen verschillende beleidsterreinen en moeten raadsleden verschillende 

belangen kunnen afwegen (VNG, Z.D.). Volgens het rapport van de heer Warmelink 

begrijpen de raadsleden wat deze rol inhoudt, maar vinden vinden ze het tegelijk te vaag en 

leeg om de positie van de raad aan op te hangen (Warmelink, 2019).  

 

De controlerende rol houdt in dat de raadsleden het college moeten kunnen controleren, 

hiervoor zijn verschillende mogelijkheden (VNG, Z.D.). Het is wenselijk wanneer de 

ambtelijke organisatie regelmatig voortgangsverslagen over verschillende ontwikkelingen en 

resultaten opstellen. Ook moet het college minstens één keer per jaar verantwoording 

kunnen afleggen aan de raad omtrent de uitgaven en de behaalde resultaten (VNG, Z.D.). 

Ook beschikt elke gemeente verplicht over een rekenkamer of rekencommissie die 

zelfstandig en onafhankelijk onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en 

rechtmatigheid van het beleid (VNG, Z.D.). Tot slot controleert de raad voor 15 juli van ieder 

jaar het jaarverslag van de gemeente (VNG, Z.D.). 

 



24 
 

De vertegenwoordigende rol houdt in dat raadsleden de inwoners van hun gemeente 

vertegenwoordigen (VNG, Z.D.). Deze rol wordt belangrijker omdat de taken en 

verantwoordelijkheden van de gemeente toenemen (VNG, Z.D.). Deze rol wordt door 

raadsleden op verschillende manieren ingevuld (Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 

2019b). Sommige raadsleden zijn bijvoorbeeld spreekbuizen van de opvattingen van de 

lokale bevolking, anderen richten zich meer op de burger en sommigen houden zich volledig 

bezig met de programma van hun partij. Volgens de heer Warmelink is vertegenwoordiging 

complexer dan op het eerste gezicht verwacht en is het moeilijk om te kunnen spreken over 

goede of slechte vertegenwoordiging (Warmelink, 2019). Hier noemt de heer Warmelink de 

volgende reden voor. Representatie van de bevolking in de gemeenteraad kan goed worden 

verdedigd. Als de raad in zijn geheel een raadsakkoord sluit worden daarmee de belangen 

van de burgers behartigd (Warmelink, 2019). Echter kan ook beweerd worden dat een door 

een coalitie gesloten meerderheidsakkoord het beste aan de wensen voldoet van de politiek 

verdeelde bevolking (Warmelink, 2019). Dit maakt de vertegenwoordigende rol complexer 

dan in eerste instantie verwacht zou kunnen worden. 

 

Volgens een rapport van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden door de heer 

Warmelink is er nog een rol die door raadsleden vervuld moet worden. Dit is de bestuurlijke 

rol. Volgens de heer Warmelink is besturen een essentieel onderdeel van het raadswerk en 

een raad die zich hier niet van bewust is maakt zichzelf afhankelijk van het college 

(Warmelink, 2019). De besturende rol kan op lokaal, regionaal en landelijk niveau door 

raadsleden op verschillende manieren worden ingevuld (Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden, 2019a). Op lokaal en regionaal niveau wordt er door de raadsleden echter te 

weinige aandacht besteed aan deze rol (Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 2019a). 

Volgens een onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden kan ook het 

volgende worden geconcludeerd over de Bestuurlijke rol. Raadsleden vinden deze rol vaak 

onhelder (Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 2018). Sommige raadsleden vinden 

dat de bestuurlijke rol bij het college van B&W ligt en dat zij zelf deze rol niet vervullen 

(Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 2018). Andere raadsleden vinden dat de 

bestuurlijke rol gezien kan worden als een overkoepelende rol bij de kaderstellende, 

volksvertegenwoordigende en controlerende rol (Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 

2018). 

 

De rollen van de raadsleden zijn belangrijke onderdelen van het werk als raadslid. De 

beschrijving en invulling van deze rollen is helaas te vaag, onduidelijk en onvolledig 

(Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 2019b). Om te kunnen inzien wat de raadsleden 

van de Friese gemeenten vinden van de rollen en om er achter komen of de gehanteerde 

vergadermodellen de raadsleden hiervoor voldoende ruimte geven, hebben wij een drietal 

enquêtevragen opgesteld die betrekking hebben op de rollen. In de volgende paragraven 

wordt er nader ingegegaan op de resultaten van deze vragen. 

 

 

 

 



25 
 

4.3.2 Fieldresearch: Vindt u dat het huidige vergadermodel u genoeg de ruimte geeft 

om uw rollen als raadslid te vervullen? En waarom? 

 

Deze enquêtevraag heeft als doel om te achterhalen in hoeverre de gehanteerde 

vergadermodellen de raadsleden de ruimte geven om hun rollen te vervullen. Het antwoord 

op deze vraag was voornamelijk ja (60%), zoals in het volgende cirkeldiagram wordt 

weergegeven

 
Cirkeldiagram 2: cirkeldiagram over of het huidige vergadermodel de raadsleden genoeg de 

ruimte geeft om hun taken te vervullen. 

 

In cirkeldiagram 2 is te zien dat 60 procent van de raadsleden vindt dat het huidig 

gehanteerde vergadermodel voldoende de ruimte biedt, dit zijn 15 raadsleden. 10 

raadsleden (40 procent) vindt dat het huidige vergadermodel niet voldoende ruimte geeft 

voor het uitvoeren van hun taken. In de tabel ‘individuele antwoorden ruimte 

vergadermodellen voor rollen als raadslid inclusief motivatie’ uit bijlage 1 tabellen wordt de 

motivatie van de raadsleden gegeven voor hun antwoord. Ook staat hierin het 

vergadermodel die zij hanteren en in welke gemeente zij werkzaam zijn. 

 

Uit tabel 5 van de bijlage kunnen een aantal opvallende antwoorden geconstateerd worden. 

twee van de drie raadsleden uit Achtkarspelen hebben nee geantwoord, De twee raadsleden 

uit de Fryske Marren hebben beiden nee geantwoord, De twee raadsleden uit Harlingen 

hebben ja geantwoord, de twee raadsleden uit Opsterland hebben ook ja geantwoord, net 

zoals de twee raadsleden uit Vlieland. De gemeente Tytsjerksteradiel is verdeeld, met twee 

raadsleden die ja antwoorden en één raadslid die nee antwoordde. Sudwest-Fryslan is ook 

verdeeld met twee ‘nee’ antwoorden en één ‘ja’ antwoord. 

 

Er zijn veel verschillende motivaties gegeven door de raadsleden waarom zij ja of nee 

geantwoord hebben. In onderstaande tabellen worden kort de meest gegeven antwoorden 

omschreven en hoe vaak. Er is één tabel voor de raadsleden die bij de vraag: vindt u dat het 

huidige vergadermodel u genoeg de ruimte geeft om uw rollen als raadslid te vervullen?, ‘’ja’’ 

geantwoord hebben, en één tabel voor raadsleden die ‘’nee’’ geantwoord hebben. 
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Vraag: vindt u dat het huidige 

vergadermodel u genoeg de 

ruimte geeft om uw rollen als 

raadslid te vervullen? 

Antwoord: 
Ik heb 
genoeg de 
ruimte om 
mijn 
standpunt te 
kunnen uiten. 

Antwoord: 
Ik heb genoeg 
ruimte om 
vragen te 
stellen. 

Antwoord: 
Ik heb 
voldoende 
ruimte om de 
kaderstellende 
rol uit te voeren. 

Antwoord: 
Ik heb 
voldoende 
ruimte om de 
controlerende rol 
uit te voeren. 

Antwoord: ja Aantal: drie 
keer 

Aantal: twee 
keer 

Aantal: twee 
keer 

Aantal: drie 
keer 

Tabel 3: Meest voorkomende antwoorden bij raadsleden die ‘’ja’’ geantwoord hebben bij de 

vraag: vindt u dat het huidige vergadermodel u genoeg de ruimte geeft om uw rollen als 

raadslid te vervullen? 

 

Vraag: vindt u dat het huidige 
vergadermodel u genoeg de ruimte geeft 
om uw rollen als raadslid te vervullen? 

Antwoord: Er is niet genoeg ruimte voor 
discussie en overleg. 

Antwoord: nee Aantal: vijf keer 

Tabel 4: Meest voorkomende antwoord bij raadsleden die ‘’nee’’ geantwoord hebben bij de 

vraag: vindt u dat het huidige vergadermodel u genoeg de ruimte geeft om uw rollen als 

raadslid te vervullen? 

 

De meest voorkomende kunnen als volgt gecategoriseerd worden. Voor de raadsleden die 

‘ja’ als antwoord hebben komt vaak als antwoord dat ze genoeg de ruimte hebben om hun 

standpunt te uiten en om vragen te kunnen stellen.. Ook geven zij aan dat er voldoende 

ruimte is om de kaderstellende en controlerende rol te kunnen uitoefenen. De raadsleden 

die ‘nee’ hebben geantwoord geven vaak als motivatie dat er niet genoeg ruimte is voor 

discussie en overleg alvorens een besluit wordt genomen. 

 

4.3.3 Fieldresearch: Welke rol komt het meest naar voren binnen de 

gemeenteraadsvergaderingen? 

 

Deze enquêtevraag heeft als doel om te peilen welke rol volgens de raadsleden het vaakst 

naar voren komen binnen raadsvergaderingen. Om de deelvraag ‘Welke rollen vervullen de 

raadsleden binnen de vergadermodellen?’ goed te kunnen beantwoorden is het belangrijk 

om hier naar te kijken om een completer beeld te kunnen geven over de rollen tijdens de 

vergaderingen. In de volgende staafdiagram wordt een weergave geven van de 

binnengekomen antwoorden op deze vraag. 
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Staafdiagram 2: Staafdiagram van raadsleden over welke rol het meeste naar voren komt 

binnen een raadsvergadering. 

 

Uit deze grafiek kunnen een aantal opvallende zaken geconstateerd worden. 11 raadsleden 

hebben aangegeven dat de controlerende rol het meest naar voren komt binnen 

raadsvergaderingen, 6 raadsleden vonden dat dit de kaderstellende rol is, 5 raadsleden 

gaven de volksvertegenwoordigende rol als antwoord en 3 raadsleden vonden dat de 

bestuurlijke rol het meest naar voren komt. Uiteindelijk heeft 44 procent van de raadsleden 

de controlerende rol als antwoord gegeven, vergeleken met de bestuurlijke rol (12 procent), 

kaderstellende rol (24 procent) en de vertegenwoordigende rol (20 procent), heeft het 

grootste aantal raadsleden voor de controlerende rol gekozen. 

 

Binnen de gemeenteraden met meerdere responsies kan geconstateerd worden dat de 

raadsleden binnen die gemeenten verdeeld zijn qua antwoorden. In de gemeente 

Achtkarspelen hebben 2 raadsleden voor de controlerende rol gekozen en 1 raadslid voor 

de vertegenwoordigende rol. In de Fryske Marren heeft 1 raadslid gekozen voor de 

controlerende rol en 1 voor de bestuurlijke rol. In Harlingen heeft 1 raadslid gekozen voor de 

controlerende rol en de andere voor de kaderstellende rol. In Sudwest-Fryslan hebben 2 

raadsleden de controlerende rol als antwoord gegeven en 2 de kaderstellende rol. In 

Tytsjerksteradiel hebben 2 raadsleden de vertegenwoordigende rol als antwoord gegeven 

en 1 raadslid gaf de controlerende rol als antwoord. De raadsleden uit de gemeente 

Opsterland zijn niet verdeeld, zij hebben beiden gekozen voor de kaderstellende rol. 
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4.3.4 Fieldresearch: Wat vindt u zelf nog belangrijk aan uw werk als raadslid? 

 

Deze vraag kan aanvullende informatie geven om een completer beeld te krijgen van de 

rollen van de raadsleden met de vraag wat zij zelf belangrijk vinden aan hun werk. Dit is 

belangrijke vraag, omdat er zaken benoemd kunnen worden waar de onderzoekers nog niet 

van op de hoogte waren. In onderstaand tabel staan de antwoorden van de raadsleden, met 

de gemeente waarin zij werkzaam en welk vergadermodel zij hanteren. 

 

 

Vraag:  Antwoord: 
De rollen van de raadsleden 
zijn belangrijk voor ons werk 
als raadslid. 

Antwoord: 
Contact en opkomen voor 
de burgers in onze 
gemeente is belangrijk aan 
ons werk. 

Wat vindt u zelf nog 
belangrijk aan uw werk als 
raadslid? 

Aantal: 14 keer Aantal: 8 keer 

Tabel 7: meest voorkomende antwoorden bij de vraag, ‘’wat vindt u zelf nog belangrijk aan 

uw werk als raadslid?’’. 

 

Uit tabel 6 van de bijlage kunnen een aantal opvallende zaken gehaald worden. In tabel 7 

staat een beschrijving van de meest voorkomende antwoorden. 14 van de 25 raadsleden 

benoemen één of meer van de rollen van de raadsleden als iets wat zij belangrijk vinden aan 

hun werk als raadslid. De kaderstellende rol, controlerende rol en volksvertegenwoordigende 

rol worden allemaal benoemd in de antwoorden. Voornamelijk de volksvertegenwoordigende 

rol komt veel naar voren in de antwoorden. Een andere opvallende constatering is het 

belang van de burger in de antwoorden. 8 van de 25 raadsleden geven aan dat contact met 

de burger en/of het opkomen voor de burger een belangrijk onderdeel is van hun werk. Eén 

van de raadsleden uit Vlieland vindt contact houden belangrijk en vindt vooral het luisteren 

belangrijk. Een raadslid uit Tytsjerksteradiel vindt het belangrijk om op te komen voor de 

minima. Twee raadsleden van de gemeente Sudwest-Fryslan vinden het belangrijk dat de 

gemeente een betere plek wordt voor mensen om in te wonen. Een raadslid uit Noardeast-

Fryslan vindt ook de menselijke kant van het werk belangrijk. Een raadslid uit Opsterland en 

een raadslid uit Achtkarspelen geven beiden aan dat contact met de burgers een belangrijk 

onderdeel is van hun werk. Tot slot vindt een raadslid uit Achtkarspelen dat het belangrijk is 

om ruimte te creëren voor de burgers als besluiten ingrijpend zijn. 
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4.3.5 Analyse deelvraag: Welke rollen vervullen de raadsleden binnen de 

vergadermodellen? 

 

In deze paragraaf worden de resultaten uit de deskresearch vergelijken met de resultaten 

van de fieldresearch. Bij deze deelvraag zal er voornamelijk gekeken worden naar de 

resultaten van de literatuuronderzoek en of deze overeenkomen met de enquêtevragen. Uit 

de literatuuronderzoek bij deze deelvraag, zijn de volgende rollen van de raadsleden naar 

voren gekomen: De vertegenwoordigende rol, de kaderstellende rol, de controlerende rol en 

de bestuurlijke rol. Via de enquêtevragen zijn de Friese raadsleden gevraagd naar welke rol 

volgens hen het meest naar voren komt in de vergaderingen en wat zij verder belangrijk 

vinden aan hun werk. Verder werden de raadsleden gevraagd of zij vinden dat hun huidig 

gehanteerde vergadermodel hen genoeg de ruimte geeft om hun rollen te vervullen. 

 

Een vergelijking maken met de literatuuronderzoek en de enquêtes is lastig aangezien het 

literatuuronderzoek een beschrijvende rol had. De enquêtes waren voornamelijk om de 

raadsleden te vragen naar hun inzichten op deze rollen en de invloed van de 

vergadermodellen hier op. Er kan geconstateerd worden dat de enquêtevragen een 

completer beeld geven over de beschreven rollen. De raadsleden hebben namelijk hun 

inzichten gegeven over welke rollen het meest naar voren komen binnen vergaderingen, of 

de vergadermodellen deze rollen in de weg stonden of niet en in de vraag ‘’wat vindt u zelf 

nog belangrijk aan uw werk als raadslid?’’, zijn de rollen van de raadslid ook meerdere 

malen benoemd. 
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4.4 Deelvraag 4: In hoeverre zijn de raadsleden tevreden over de 

effectiviteit van de vergadermodellen?  

 

In deze deelvraag zal onderzocht worden in hoeverre de raadsleden van de betrokken 

gemeenten tevreden zijn over de effectiviteit van de gebruikte vergadermodellen. Ook zal er 

een vergelijking gemaakt worden welk vergadermodel welke gemeente gebruikt en hoe 

tevreden de raadsleden van deze gemeenten zijn over de effectiviteit van de 

vergadermodellen, maar eerst volgt een overzicht over hoe tevreden de 

gemeenteraadsleden zijn over het vergadermodel die die gemeente hanteert. Deze tabel is 

terug te vinden in de bijlagen. Het is tabel 8 in bijlage 1. Op deze manier kan een overzicht 

gemaakt worden van de verschillende gehanteerde vergadermodellen en hoe effectief deze 

modellen zijn. De cijfers die in de paragrafen van deze deelvraag aan bod komen zijn 

verzameld door middel van een enquête, welke verspreid is onder raadsleden en griffiers uit 

de betrokken gemeenten (alle Friese gemeenten).  

 

4.4.1 Fieldresearch: Tevredenheid over gehanteerde vergadermodellen  

 

Het gemiddelde cijfer van tevredenheid over de effectiviteit per vergadermodel van de 

geënquêteerde gemeenteraadsleden uit alle Friese gemeenten luidt als volgt (Deze tabel is 

volledig te zien als tabel 4 in de bijlagen): 

Raad & besluit/informatiecarrousel: 6,5 

Raadscommissiemodel: 6,4 

BOB-model: 6,75 

Vergadermodel zonder commissies: 7 

Kern sessies: 7 

Open podium: 6 

 

Uit deze gemiddelde cijfers blijkt dus dat de gemeenteraadsleden uit Friesland die 

gereageerd hebben op onze enquête het meest tevreden zijn over het vergadermodel 

zonder commissies en de kern sessies. Die allebei een gemiddeld cijfer van een 7 halen. 

 

De vraag over de tevredenheid over de effectiviteit van de vergadermodellen is ook gestuurd 

naar de verschillende griffies van de Friese gemeenteraden in de enquêtes. In staafdiagram 

5 van bijlage 2 staat een overzicht van de cijfers gegeven door de griffies. Hier volgt een 

korte samenvatting van de resultaten: 

 

In de gemeente Achtkarspelen (Raad-Informatiecarrousel-Werkgroepen) heeft de griffier een 

8 gegeven. Ook de griffiers van de gemeente Ameland (raadscommissie model), de 

gemeente Noardeast-Fryslân (BOB-model), de gemeente Schiermonnikoog (BOB-model), 

de gemeente Vlieland (vergadermodel zonder commissies) en de gemeente Waadhoeke 

(Kern Sessies) hebben hun vergadermodellen ook een 8 gegeven. De griffier van de 

gemeente Ooststellingwerf (raadscommissie model) gaf een 7 als cijfer. 
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Aan de hand van tabel 4 in de bijlage die gebaseerd is op vraag 3 uit de enquête voor de 

gemeenteraadsleden uit de Friese gemeenten zullen er een aantal opvallende zaken 

uitgelicht worden. Te beginnen met de gemeente Opsterland.  

Het eerste gemeenteraadslid uit de gemeente Opsterland geeft aan dat zij het 

vergadermodel zonder commissies gebruiken en dat het gemeenteraadslid hier behoorlijk 

tevreden over is wat te zien is aan de 7 die het gemeenteraadslid heeft gegeven over hoe 

tevreden hij/zij is met het vergadermodel dat volgens hem/haar gebruikt wordt. Het tweede 

gemeenteraadslid van de gemeente Opsterland die de enquête heeft ingevuld aangeeft dat 

die gemeente het raadscommissiemodel gebruikt. Het gemeenteraadslid geeft aan hier 

totaal niet tevreden over te zijn wat te zien is aan de 3 die hij/zij geeft over de mate van 

tevredenheid over het vergadermodel die gehanteerd wordt volgens dit gemeenteraadslid. 

Binnen de gemeente Opsterland zijn dus twee opvallende zaken te benoemen. Namelijk 

welk vergadermodel er daadwerkelijk gebruikt en de mate van tevredenheid. De twee 

gemeenteraadsleden uit de gemeente Opsterland zijn het blijkbaar niet eens over het 

gehanteerde vergadermodel. De een geeft aan dat het vergadermodel zonder commissies 

gebruikt wordt. In dit vergadermodel vinden er enkel plenaire raadsvergaderingen plaats. 

Het andere raadslid uit de gemeente Opsterland geeft aan dat zij het raadscommissiemodel 

hanteren. Bij dit model stelt een gemeenteraad een aantal commissies in, naast de plenaire 

vergadering. De een denkt dus dat de gemeente Opsterland geen andere commissies instelt 

en de ander denkt dat ze wel een aantal commissies instellen naast de plenaire vergadering. 

De gemeente Opsterland gebruikt dus hoogstwaarschijnlijk de plenaire vergadering wel, 

maar er is twijfel over of de gemeente Opsterland wel of niet een aantal andere commissies 

instelt naast de plenaire vergadering. 

Over het algemeen zijn de gemeenteraadsleden erg tevreden over het gehanteerde 

vergadermodel in hun gemeente. Er zijn drie onvoldoendes gegeven door 

gemeenteraadsleden uit de gemeenten Opsterland, Fryske Marren en Noardeast- Fryslan. 

Uit de rest van de cijfers blijkt dus dat merendeel van de raadsleden zeer tevreden is over 

hun gehanteerde vergadermodel. 

 

4.4.2 Fieldresearch: Tevredenheid over effectiviteit van gehanteerde 

vergadermodellen 

 

Om nu de deelvraag in hoeverre de raadsleden tevreden zijn over de effectiviteit van hun 

gehanteerde vergadermodellen te beantwoorden wordt er gekeken naar vraag 11 uit de 

enquête naar de raadsleden toe. Deze vraag luidde: Vindt u dat uw huidig vergadermodel 

effectief is in het behalen van de gestelde doelen? Deze vraag is gesteld als open vraag. Op 

deze vraag hebben drie gemeenten volmondig zonder toelichting ‘ja’ gezegd. Dit gaat om 

twee gemeenteraadsleden uit Sudwest-Fryslan, één uit de gemeente Harlingen en één 

gemeenteraadslid uit de gemeente Terschelling.  

Er kan dus geconcludeerd worden dat de raadsleden uit de gemeenten Sudwest-Fryslan, 

Harlingen en Terschelling die hebben deelgenomen aan de enquête tevreden zijn over de 

effectiviteit van de gehanteerde vergadermodellen in de desbetreffende gemeente. 

 

Een gemeenteraadslid uit de gemeente Achtkarspelen geeft aan dat het BOB-model dat zij 

hanteren in hun gemeente op zich goed werkt. Het gemeenteraadslid geeft echter wel aan 

dat door de manier waarop in ons land colleges worden samengesteld en 
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bestuurs/coalitieakkoorden worden gemaakt, het slechts prima werkt om het bestaande 

systeem, waarbij de oppositie erbij mag zitten om de handel en wandel van het college - met 

steun van de coalitie - legitiem en democratisch te laten lijken.  

 

Hierboven staat beschreven dat een gemeenteraadslid uit de gemeente Sudwest-Fryslan 

had aangegeven tevreden te zijn over de effectiviteit van de gehanteerde vergadermodellen. 

Er is daarentegen ook een gemeenteraadslid uit de gemeente Sudwest-Fryslan die iets 

anders antwoord. Hij beschrijft dat de huidige digitale vergaderingen tijdens de Corona Crisis 

een stuk minder effectief zijn. Normaal gesproken zou zijn antwoord wel volmondig ‘ja’ zijn, 

want normaliter krijgen ze informatie, kunnen ze technische vragen stellen als daar 

aanleiding toe is. Vervolgens discussiëren ze in de raad en nemen dan een wijs besluit geeft 

dit gemeenteraadslid uit de gemeente Sudwest-Fryslan aan. 

 

Er is een interessant antwoord gegeven door een gemeenteraadslid uit de gemeente 

Tytsjerksteradiel. Dit gemeenteraadslid geeft aan dat hij/zij redelijk tevreden te zijn over de 

effectiviteit van hun gehanteerde vergadermodel (BOB-model). Hij geeft aan het model goed 

te vinden, maar zegt ook dat sommige raadsleden het misbruiken om de coalitie of oppositie 

te profileren.  

 

Een gemeenteraadslid uit de gemeente Fryske Marren geeft aan dat hij/zij te weinig 

transparantie met de portefeuillehouder ziet. Dit houdt in dat de portefeuillehouder in dat 

geval volgens het gemeenteraadslid niet open en helder genoeg is richting de 

gemeenteraadsleden. Kortom, de raadsleden van de verschillende gemeenten zijn 

wisselend tevreden over de effectiviteit van de vergadermodellen. Dit was de uitkomst die wij 

al verwacht hadden. 
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4.5 Deelvraag 5: Op welke wijze worden de burgers betrokken bij de 

vergaderingen? 

 

4.5.1 Deskresearch: Burgerparticipatie 

 

Burgerparticipatie is een thema dat lokaal erg belangrijk is. Er zijn verschillende manieren 

om burgerparticipatie toe te passen binnen raadsvergaderingen. Spreektijden voor burgers 

zijn daar een van. Tijdens raadsvergaderingen worden besluiten genomen over 

onderwerpen die burgers uit de betreffende gemeente aangaan. In Nederlandse gemeenten 

is er spreektijden voor burgers, hier kan zeker gebruik van gemaakt worden. De 

gebruikelijke procedure is dat men 24 uur van te voren hiervoor aanmeldt. Meestal krijgt een 

spreker 5 minuten spreektijd om zijn standpunt duidelijk te maken. (vng.nl, 2018). 

 

Een goed instrument wat gemeenten kunnen gebruiken voor burgerparticipatie zijn 

internetenquêtes. Recent werd dit door gemeente Oldambt toegepast om inzage te krijgen in 

hoe burgers denken over de lokale democratie. Volgens de burgemeester is de gemeente 

actief bezig met burgers betrekken bij ontwikkeling van nieuw beleid. In de enquête kunnen 

inwoners van Oldambt laten weten of deze ontwikkelingen goed verlopen of dat ze aan 

verbetering toe zijn (“DVHN”, 2020). 

 

Inspraakbijeenkomsten zijn ook effectieve middelen om burgerparticipatie te vergroten. Het 

belangrijkste doel van de bijeenkomst is input. Deze input wordt gebruikt voor het maken 

van een actieplan. Daarom gaat de gemeente met haar inwoners in gesprek. Een mooi 

voorbeeld hiervan is de gemeente Houten die hield een bijeenkomst over de komst van 

statushouders. 

 

Referenda zijn een uitstekend middel voor formele volksstemming voorgenomen 

overheidsbeleid. Voordelen van een lokaal referendum zijn:  

 

● De bevolking mag zich rechtstreeks over een kwestie uitspreken en draagt daar de 

consequenties van. 

● Burgers brengen vrij en gelijk hun stem uit ‘voor’ of ‘tegen’ een bepaalde kwestie.  

● Ze hebben een actieve rol in het besluitvormingsproces. Dat is goed voor het 

democratisch zelfbewustzijn. 

● Ze geven hun mening zonder tussenkomst van politici die, op zoek naar 

compromissen, met hun achterban moeten overleggen.  

● Met een referendum kunnen beslissingen worden teruggedraaid waar onder de 

bevolking onvoldoende steun voor blijkt. 

 

Tussen 1906 en oktober 2017 zijn in Nederland 208 lokale referenda gehouden. 

Als u als burger een idee heeft om de leefomgeving te verbeteren heet een burger- of 

bewonersinitiatief. Burgerinitiatieven zijn er in alle soorten en maten. Voor zowel kleine als 

grote groepen uit de wijk, buurt of hele gemeente. Voorbeelden van burgerinitiatieven zijn; 

Grote schoonmaakacties, energiecoöperaties, wijkondernemingen, bijeenkomsten voor 

eenzame ouderen en buurtfeesten (nationale ombudsman, 2018). 
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4.5.2 Fieldresearch: Hoe vindt u de betrokkenheid van burgers bij uw 

vergaderingen? 

 
Grafiek 4: Staafdiagram van raadsleden over wat zij op een schaal van 1 tot 10 vinden van 

de betrokkenheid van burgers bij uw raadsvergaderingen. 

 

De mate van burgerparticipatie wordt door de onderzochte griffiers verschillend gezien. De 

meerderheid van de griffiers geeft burgerparticipatie een voldoende namelijk een zeven of 

een acht. Toch zijn er drie gemeenten waar de griffier de burgerparticipatie een onvoldoende 

geeft namelijk een vier tot vijf als score. 

Dit laat zien dat er in de Friese gemeente ruimte is voor verbetering van de 

burgerparticipatie. 

De volgende deelvraag sluit hier goed op aan, hoe de burgerparticipatie vergroot kan 

worden. 

 

4.5.3 Fieldresearch: Op welke manier worden de burgers betrokken bij de 

raadsvergaderingen? 

 

In de enquête voor de griffiers was dit een open vraag. Deze vraag heeft tot 7 antwoorden 

geleid; 

1. Inspraakrecht, publieke tribune, live uitzending via website en radio ook kan er een 

gast van de Raad inspraak doen. 

2. Bij raadsvergadering en informerende bijeenkomst: inspraak toepassen. 

3. Burgers hebben inspreekrecht, dit kan bij agendapunten, maar ook over punten die 

niet op de agenda staan. 

4. Inspreken, live uitzenden, bij beeldvormend vragen stellen. 

5. Inspreken bij elk agendapunt, inspreken bij fractievergaderingen, meepraten in it 

Petear, Raad uitnodigen bij it Poadium 

6. Meeluisteren via lokale omroep, publieke tribune 

7. Bij de raadsvergaderingen kunnen ze inspreken. Bij andere vergaderingen meer 

mogelijkheden. 
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Inspraakrecht is een veel terugkerend begrip dat griffiers graag toegepast zien in de 

raadsvergaderingen. Alle Nederlandse gemeenten hebben inspreekrecht, hoeveel minuten 

daarvoor ter beschikking staan verschilt per gemeente. Momenteel kunnen burgers vaak 

inspreken bij onderwerpen die op de agenda staan, niet bij agendapunten die niet op de 

agenda staan, hier is ruimte voor verandering. 

Ook kunnen gemeenten investeren in digitalisering van de raadsvergadering door deze live 

te streamen, dit verhoogt de burgerparticipatie doordat mensen makkelijker 

raadsvergaderingen kunnen volgen.  

 

4.5.4 Analyse 

 

In deze paragraaf worden de resultaten uit de deskresearch vergeleken met de resultaten 

van de fieldresearch. Bij deze deelvraag zal er voornamelijk gekeken worden naar de 

resultaten van de literatuuronderzoek en of deze overeenkomsten heeft met de 

enquêtevragen. Uit literatuuronderzoek bij deze deelvraag zijn de volgende manieren 

gevonden om de burgerparticipatie te vergroten bij raadsvergaderingen; in spreekrecht bij 

raadsvergaderingen, enquêtes en referenda bij lokale thema’s. 

 

De bevindingen uit enquêtes sluiten redelijk aan op het literatuuronderzoek.Het 

inspreekrecht is volgens de respondenten een goed instrument voor burgerparticipatie. De 

griffiers blijken geen grote voorstanders te zijn van referenda en internet enquêtes. Wel laat 

de enquête zien dat de griffiers een voorstander zijn van verdere digitalisering van de 

gemeenteraadsvergadering en dat deze uitgezonden kunnen worden op het internet. Dit zou 

de burgerparticipatie verder kunnen vergroten.  
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5. Conclusies & advies 

 

In dit concluderende hoofdstuk wordt er antwoord gegeven op de deelvragen van dit 

onderzoek en wordt er een antwoord gegeven op de onderzoeksvraag van dit onderzoek, 

namelijk: Wat zijn de verschillen en overeenkomsten van de verschillende vergadermodellen 

die gehanteerd worden in de gemeenteraden in Friesland en hoe effectief zijn deze 

modellen? Ook wordt er aan de hand van de antwoorden op de deelvragen en 

onderzoeksvraag een advies gegeven. 

 

5.1 Antwoord op deelvraag 1: Welke vergadermodellen zijn er en wat is 

de opzet van deze modellen?  

 

De eerste deelvraag die onderzocht is: Welke vergadermodellen zijn er wat is de opzet van 

deze modellen? Dit is de eerste stap om te weten wat de verschillen en overeenkomsten 

van de verschillende vergadermodellen zijn die gehanteerd worden in de gemeenteraden in 

Friesland. Dit is ook belangrijk om te onderzoeken hoe effectief deze vergadermodellen zijn. 

De verschillende vergadermodellen hieronder zijn onderzocht door middel van 

deskresearch. Welke vergadermodellen er zijn wordt daarentegen onderzocht door 

fieldresearch. 

 

De eerste en tevens meest voorkomende vergadermodel (gebleken uit de enquêtes aan de 

gemeenteraadsleden) in de gemeenteraden in Friesland is het Raadscommissie model. Bij 

dit model stelt een gemeenteraad een aantal commissies in, naast de plenaire vergadering. 

Die commissies kunnen zich dan specialiseren op verschillende beleidsterreinen of op 

kerntaken. Een commissie kan bijvoorbeeld de focus leggen op beleidsterreinen als Werk en 

inkomen of het Fysiek domein. Tegelijkertijd kunnen commissies zich ook specialiseren in 

kerntaken zoals Controleren of Kaderstellen. Het volgende vergadermodel die veel gebruikt 

wordt is het vergadermodel zonder commissies. In dit vergadermodel vinden er enkel 

plenaire raadsvergaderingen plaats. De voorbereiding voor de plenaire vergaderingen 

vinden plaats via fractievergaderingen. Het vergadermodel zonder commissies is relatief 

populair bij de kleinere gemeenten omdat het totaal aantal vergaderingen beperkt kunnen 

worden (Daadkracht, 2019). Verder is het BOB-model ook een populair gehanteerd 

vergadermodel. BOB staat voor beeldvorming - oordeelsvorming - besluitvorming. Het BOB-

model moet de gemeenteraad helpen om effectief door het proces te gaan richting een 

besluit of oplossing.  

Deze drie fases van het BOB-model lopen door elkaar heen en wisselen elkaar regelmatig af 

(Schop, 2018). Naast de drie voorgaande vergadermodellen zijn er nog een aantal andere 

vergadermodellen die gehanteerd worden in gemeenteraden. Dit gaat om het 

agendacommissie model en de rondetafel methode. De eerste is het agendacommissie 

model (Daadkracht, 2019). Bij dit model is er slechts één raadscommissie. Zoals we ook 

hebben gezien bij het raadscommissie model kan ook het agendacommissie model bestaan 

uit zowel raadsleden als niet-raadsleden. De agendacommissie bereidt alle 

raadsvergaderingen voor en is dus niet gespecialiseerd op een bepaald beleidsterrein. De 

agendacommissie bepaalt de agenda voor de raadsvergadering. Zij doen dit op basis van de 

informatie die zij ontvangt uit de samenleving.  
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Daarnaast heb je ook nog de rondetafel methode (Daadkracht, 2019). Bij dit model schuiven 

burgers en experts aan bij raadsleden om in gesprek te gaan over bepaalde vraagstukken 

die de gemeenteraad zelf aandraagt, of vraagstukken die burgers aandragen bij de 

gemeente.  

Op deze manier kunnen experts bepaalde thema’s behandelen waar gemeenten niet altijd 

voldoende kennis over hebben, zoals ICT. De rondetafel methode stuurt aan op 

burgerparticipatie en probeert burgers ingang tot de lokale politiek te bieden. 

 

5.2 Antwoord op deelvraag 2: Welke gemeente gebruikt welk 

vergadermodel? 

 

De tweede deelvraag die onderzocht is luidt als volgende: Welke gemeente gebruikt welk 

vergadermodel? Met deze deelvraag worden de verschillende vergadermodellen die per 

Friese gemeente gebruikt worden in kaart gebracht. Concluderend door middel van het 

fieldresearch uitgebreid te zien in bijlage 1: tabel 2, blijkt dat de meest voorkomende 

vergadermodellen vormen zijn van het Raadscommissie Model. Ook komen vormen van het 

BOB-model en van vergaderen zonder commissies modellen vaak voor of zijn naast het 

Raadscommissie Model als antwoord opgegeven.  

 

Qua schalen van grootte (Ernst, 2020) en inwondersaantallen (CBS, 2020) vallen geen of 

bijna geen significante verschillen of gelijkenissen te benoemen. Het meest opvallende aan 

de gegevens is dat binnen meerdere gemeenten raadsleden en griffiers het onderling niet 

eens zijn over welk vergadermodel zij hanteren. Andersom kan dit voor enkele gemeenten 

ook worden gezegd, bij die gemeenten met Súdwest-Fryslân voorop hebben een hoog 

respons gegeven en enkel overeenkomende vergadermodellen genoemd. 

 

5.3 Antwoord op deelvraag 3: Welke rollen vervullen de raadsleden 

binnen de vergadermodellen? 

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er gebruik gemaakt van deskresearch en 

fieldresearch. Het deskresearch bestaat uit literatuuronderzoek naar de rollen die in 

verscheidene literatuur wordt gedefinieerd. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten 

(VNG) benoemt drie verschillende rollen (VNG, Z.D.). Deze rollen zijn: 

1. De kaderstellende rol 

2. De controlerende rol 

3. De vertegenwoordigende rol 

 

Volgens rapporten van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bestaat er nog een rol, 

namelijk de Bestuurlijke rol (Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 2019). In de 

enquêtes van dit onderzoek is ook de bestuurlijke rol meegenomen. De enquêtes hadden 

als doel om te achterhalen welke rollen van de raadsleden het meeste naar voren komen 

tijdens raadsvergaderingen en of de gehanteerde vergadermodellen genoeg de ruimte 
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bieden voor de uitvoering van deze rollen. Verder is de raadsleden ook gevraagd naar wat 

zij verder belangrijk vinden aan hun werk. 

 

Bij het onderdeel fieldresearch, bij de enquêtevraag ‘Vindt u dat het huidige vergadermodel 

u genoeg de ruimte geeft om uw rollen als raadslid te vervullen?’, 

kunnen op basis van de schaalverdeling van inwonersaantal van de gemeenten (Ernst, 

2020), de volgende conclusies getrokken worden: 

 

● 16 van de 25 raadsleden vinden dat de gehanteerde vergadermodellen voldoende de 

ruimte biedt voor de uitvoering van hun rollen. 

 

● De raadsleden uit een gemeente in schaal 1 hebben allemaal (6 resultaten) ‘ja’ 

geantwoord. 

 

● De raadsleden uit een gemeente in schaal 2 hebben verdeelde antwoorden (4 ‘nee’ 

en 6 ‘ja’ antwoorden) 

 

● De raadsleden uit een gemeente in schaal 3 hebben verdeelde antwoorden (5 ‘nee’ 

en 3 ‘ja’ antwoorden. 

 

● Alleen de gemeente Leeuwarden is in dit onderzoek een schaal 4 gemeente, het 

antwoord op deze vraag was bij deze raadslid ‘ja’. 

 

Bij de enquêtevraag ‘Welke rol komt het meest naar voren binnen de 

gemeenteraadsvergaderingen?’ kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

 

● 44 procent (11 respondenten) van de raadsleden heeft de controlerende rol als 

antwoord gegeven. 

 

● 12 procent (3 respondenten) van de raadsleden heeft de bestuurlijke rol als antwoord 

gegeven. 

 

● 24 procent (6 respondenten) van de raadsleden heeft de kaderstellende rol als 

antwoord gegeven. 

 

● 20 procent (5 respondenten) van de raadsleden heeft de vertegenwoordigende rol 

als antwoord gegeven. 

 

Hieruit kan de conclusie getrokken dat de controlerende rol volgens de raadsleden het 

meest naar voren komt binnen de raadsvergaderingen. Als er gekeken wordt naar het 

vergadermodel waarbij dit antwoord het meeste is gegeven, kan uit staafdiagram 2 uit 

bijlage 2 de conclusie worden getrokken: 

 

● van de 11 respondenten die de controlerende rol genoemd hebben, hanteren 4 

raadsleden het vergadermodel zonder commissies, dit is het meest gehanteerde 

model bij dit antwoord. 
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Bij de enquêtevraag ’Wat vindt u zelf nog belangrijk aan uw werk als raadslid’ kunnen de 

volgende conclusies getrokken worden: 

 

● 14 van de 25 raadsleden vinden de rollen van de raadsleden belangrijk aan hun werk 

als raadslid. 

 

● 8 van de 25 raadsleden vinden dat het contact met de burger belangrijk is aan hun 

werk als raadslid.  

 

5.4 Antwoord op deelvraag 4: In hoeverre zijn de raadsleden tevreden 

over de effectiviteit van de vergadermodellen?  

 

In deze deelvraag is onderzocht in hoeverre de raadsleden van de betrokken gemeenten 

tevreden zijn over de effectiviteit van de gebruikte vergadermodellen.  

Concluderend uit de resultaten van het fieldresearch kan het gemiddelde cijfer van 

tevredenheid over de effectiviteit per vergadermodel van de geënquêteerde 

gemeenteraadsleden uit alle Friese gemeenten benoemd worden als volgt: 

 

Raad & besluit/informatiecarrousel: 6,5 

Raadscommissiemodel: 6,4 

BOB-model: 6,75 

Vergadermodel zonder commissies: 7 

Kern sessies: 7 

Open podium: 6 

 

Uit deze gemiddelde cijfers blijkt dus dat de gemeenteraadsleden uit Friesland die 

gereageerd hebben op onze enquête het meest tevreden zijn over het vergadermodel 

zonder commissies en de kern sessies. Die allebei een gemiddeld cijfer van een 7 halen. 

 

De vraag over de tevredenheid over de effectiviteit van de vergadermodellen is ook gestuurd 

naar de verschillende griffies van de Friese gemeenteraden in de enquêtes. In staafdiagram 

5 van bijlage 2 staat een overzicht van de cijfers gegeven door de griffies. Hier volgt een 

korte samenvatting van de resultaten: 

 

In de gemeente Achtkarspelen (Raad-Informatiecarrousel-Werkgroepen) heeft de griffier een 

8 gegeven. Ook de griffiers van de gemeente Ameland (raadscommissie model), de 

gemeente Noardeast-Fryslân (BOB-model), de gemeente Schiermonnikoog (BOB-model), 

de gemeente Vlieland (vergadermodel zonder commissies) en de gemeente Waadhoeke 

(Kernsessies) hebben hun vergadermodellen ook een 8 gegeven. De griffier van de 

gemeente Ooststellingwerf (raadscommissie model) gaf een 7 als cijfer. 

 

Over het algemeen zijn de gemeenteraadsleden erg tevreden over het gehanteerde 

vergadermodel in hun gemeente. Er zijn drie onvoldoendes gegeven door 

gemeenteraadsleden uit de gemeenten Opsterland, Fryske Marren en Noardeast- Fryslan. 

Uit de rest van de cijfers blijkt dat merendeel van de raadsleden zeer tevreden is over de 
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effectiviteit van hun gehanteerde vergadermodel. De griffers zijn ook zeer tevreden over de 

effectiviteit van hun vergadermodellen, met als laagste cijfer een 7. In tabel 8 in de bijlagen 

zijn alle cijfers per gemeente en per vergadermodel te zien die de gemeenteraadsleden 

geven voor de effectiviteit van hun vergadermodel. In staafdiagram 5 van bijlage 2 zijn de 

individuele antwoorden te vinden van de griffiers over de tevredenheid van de effectiviteit 

van de vergadermodellen.  

 

5.5 Antwoord op deelvraag 5: Op welke wijze worden de burgers 

betrokken bij de vergaderingen? 

 

In deze deelvraag is onderzocht op welke manier de burgers kunnen betrokken worden bij 

de raadsvergaderingen volgens griffiers. 

Uit ons onderzoek komen verschillende methoden om burgerparticipatie te vergroten naar 

voren. Tijdens raadsvergaderingen kunnen burgers, bedrijven en instanties gebruik maken 

van inspreektijden om hun verhaal te doen. 

Verder zijn populaire instrumenten voor gemeenten: enquêtes en referenda, dit zijn vrij 

eenvoudig toepasbare middelen om de burgerparticipatie te vergroten en de stem van de 

inwoner te laten horen bij lokale thema’s. 

In het tijdperk van digitalisering wordt er ook steeds meer gevraagd voor live streamen van 

raadsvergaderingen. 

 

Wij hebben in onze enquête voor griffiers de vraag gesteld; ‘’Hoe vindt u de betrokkenheid 

van burgers bij uw raadsvergaderingen? de respondent kan antwoorden in schaal van 1 t/m 

10 (1 zeer ontevreden, 10 zeer tevreden) 

De cijfers voor burgerbetrokkenheid bij raadsvergaderingen zijn als volgt: 

Een keer een een twee keer een vijf, daarnaast een zeven en drie keer een acht. 

Deze deelvraag binnen de enquête voor griffiers laat zien dat de meerderheid van de 

ondervraagde gemeenten tevreden zijn over de mate van burgerparticipatie. Er is wel 

genoeg ruimte voor verbetering. 

 

Als aanvulling kan er de vraag gesteld worden; ‘“In welk vergadermodel komt 

burgerparticipatie het beste tot stand?’’; De Rondetafel methode stuurt aan op een hoge 

burgerparticipatie. Burgers en experts schuiven aan bij de raadsleden om in gesprek te gaan 

over bepaalde vraagstukken die de gemeenteraad zelf aandraagt of vraagstukken die 

burgers zelf aandragen bij de gemeente. 

5.6 Antwoord op de onderzoeksvraag: Wat zijn de verschillen en overeenkomsten van de 

verschillende vergadermodellen die gehanteerd worden in de gemeenteraden in Friesland 

en hoe effectief zijn deze modellen? 

De onderzoeksvraag van dit onderzoek kan in twee onderdelen beantwoord worden. Ten 

eerste worden de verschillen en overeenkomsten van de verschillende vergadermodellen 

die gehanteerd worden in de de gemeenteraden in Friesland benoemd. Ten tweede zal de 

effectiviteit van deze modellen in kaart worden gebracht. 
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De vergadermodellen die in de gemeenteraden van Friesland gehanteerd worden zijn, zoals 

geconcludeerd uit de enquêtes van het fieldresearch:: 

● Raadscommissie Model 

● Vergadermodel zonder commissies 

● Bob-model 

● Het agendacommissie Model 

● De Rondetafel methode 

● Open podium 

● Informatiecarrousel met werkgroepen 

● Kernsessies 

 

De belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen de vergadermodellen worden 

beantwoord op basis van de conclusies van de deelvragen.  

 

In deelvraag 1 werden de vergadermodellen door middel van literatuuronderzoek in kaart 

gebracht en de opzet hiervan benoemd. Concluderend uit de enquêtes bij deze deelvraag 

kan worden vastgesteld dat het raadscommissie model het model is dat het vaakst gebruikt 

wordt in de gemeenteraden van Friesland. In zes gemeenten wordt het raadscommissie 

model gebruikt. Deze gemeenten zijn verdeeld over de verschillende schaalgroottes. Alleen 

in schaal 4, wat in dit onderzoek de gemeente Leeuwarden is, wordt het raadscommissie 

model niet gebruikt. Deze grootste gemeente maakt gebruik van het Open podium model.   

 

De belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende vergadermodellen 

zijn, concluderend uit de literatuuronderzoek van het deskresearch: 

 

Tussen het raadscommissie model en het vergadermodel zonder commissies kunnen een 

aantal overeenkomsten en verschillen worden geconstateerd. Beide modellen hebben 

plenaire vergaderingen. Echter heeft het raadscommissie model meerdere commissies die 

zich specialiseren in bepaalde beleidsterreinen of kerntaken. 

 

Het informatiecarrousel met werkgroepen en de Rondetafel methode sturen beiden aan op 

burgerparticipatie om burgers ingang tot de lokale politiek hebben. Een overeenkomst 

tussen deze modellen is dat burgers en experts aanschuiven bij raadsleden om in gesprek 

te gaan over bepaalde vraagstukken die de gemeenteraad zelf aandraagt of vraagstukken 

die burgers zelf aandragen bij de gemeente. Op deze manier wordt er een hoge 

participatiegraad bereikt. 

 

In gemeente Leeuwarden wordt een open podium gehanteerd. Bij dit vergadermodel komen 

er insprekers vanuit de maatschappij (buiten de gemeenteraad om). Deze personen mogen 

hun zegje doen over hoe zij denken over de bepaalde vraagstukken die op dat moment 

spelen in de gemeente. Na dat open podium gaat de gemeenteraad in dialoog met het 

college. Het open podium is te vergelijken met de rondetafel methode.  

Bij dit model schuiven burgers en experts aan bij raadsleden om in gesprek te gaan over 

bepaalde vraagstukken die de gemeenteraad zelf aandraagt, of vraagstukken die burgers 

aandragen bij de gemeente. Op deze manier kunnen experts bepaalde thema’s behandelen 

waar gemeenten niet altijd voldoende kennis over hebben, zoals ICT. Bij beide modellen 

wordt aangestuurd op een hoge burgerparticipatie. In beide gevallen komen er insprekers 

bijeen om hun zegje te doen bij de raadsleden, ook komen er experts op alle gebieden om 
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adviezen te geven en om hun inbreng te hebben op het besluitvormingsproces die 

uiteindelijk zal plaatsvinden in de gemeenteraad. 

 

In deelvraag 4 wordt, via fieldresearch door middel van enquêtes, gevraagd naar wat de 

raadsleden vinden van de effectiviteit van de vergadermodellen. Per vergadermodel is het 

gemiddelde cijfer berekend die de raadsleden gegeven hebben. De gemiddelde gegeven 

cijfers, zoals benoemd in paragraaf 5.4, zijn als volgt: 

 

● Raad & besluit/informatiecarrousel: 6,5 

● Raadscommissie Model: 6,4 

● BOB-model: 6,75 

● Vergadermodel zonder commissies: 7 

● Kern sessies: 7 

● Open podium: 6 

 

De gemiddelde cijfers van de griffiers over hun tevredenheid over de effectiviteit van de 

vergadermodellen, zoals beschreven in paragraaf 5.4, is als volgt: 

 

In de gemeente Achtkarspelen (Raad-Informatiecarrousel-Werkgroepen) heeft de griffier een 

8 gegeven. Ook de griffiers van de gemeente Ameland (raadscommissie model), de 

gemeente Noardeast-Fryslân (BOB-model), de gemeente Schiermonnikoog (BOB-model), 

de gemeente Vlieland (vergadermodel zonder commissies) en de gemeente Waadhoeke 

(Kern Sessies) hebben hun vergadermodellen ook een 8 gegeven. De griffier van de 

gemeente Ooststellingwerf (raadscommissie model) gaf een 7 als cijfer. 

 

Concluderend kan er geconstateerd worden dat de raadsleden en griffiers uit de Friese 

gemeenteraden over het algemeen tevreden zijn over de effectiviteit van de gehanteerde 

vergadermodellen. Op basis van deze gegevens dat de gehanteerde modellen effectief zijn. 

Echter kan er wel op basis van de enquêtes geconstateerd worden dat er in sommige 

gemeenten nog onduidelijkheid is over welk vergadermodel er gehanteerd wordt. 

 

5.7 Advies 

 

Uit onderzoek is gebleken dat raadsleden en griffiers met enige regelmaat denken dat hun 

gemeente een ander vergadermodel hanteert, deze discrepantie in antwoorden binnen de 

gemeenten zelf is een nadeel voor de bewuste gemeenten. Een mogelijke verklaring 

hiervoor kan zijn dat vergadermodellen anders geïnterpreteerd worden, maar in enkele 

gemeenten lag dit zover uit elkaar dat enkel verschillende interpretatie onwaarschijnlijk is. 

Wij adviseren dan ook dat gemeenten met meerdere verschillende antwoorden bij zichzelf te 

rade gaan hoe dit komt, om uit te vinden wat de oorzaken zijn kunnen deze gemeenten: 

advies vragen bij gemeenten zonder discrepantie, indien mogelijk het huidige 

vergadermodel aanpassen, zodat deze duidelijker is, daarnaast kan duidelijke educatie over 

het gehanteerde vergadermodel helpen om de verschillen te voorkomen.  

  

De raadsleden hebben elk een score gegeven aan een vergadermodel. Op basis van een 

cijfer tussen 1 op 10 kan er een conclusie gebaseerd worden op welk vergadermodel de 
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raadsleden en griffies het best bevalt. Op basis van de cijfers die binnengekomen zijn kan er 

dus geconcludeerd worden dat zowel het vergadermodel zonder commissies als de kern 

sessies het best ontvangen worden. Het is aan te raden om te kijken naar een eventueel 

vervolgonderzoek over waarom dit het geval is. De griffiers hebben allemaal op 

Ooststellingwerf na een 8 gegeven aan de tevredenheid over hun vergadermodel. 

Ooststellingwerf heeft ook een hoog cijfer gegeven met een 7 aan hun vergadermodel. De 

gemiddelden onder raadsleden blijken lager te zijn dan die van de griffiers. De vraag rest 

dan waar deze discrepantie vandaan komt. Een eventueel vervolgonderzoek zou deze 

vragen kunnen beantwoorden en daaruit kunnen dan conclusies voortkomen op welke 

manier de vergadermodellen te verbeteren. 

 

Op basis van onze gegevens is gebleken dat over het algemeen raadsleden en griffiers 

vinden dat hun vergadermodel een redelijke of goede effectiviteit heeft. Waarbij de griffiers 

nog duidelijker vinden dat zij een effectief vergadermodel hebben. Wij adviseren de 

gemeenten op dit vlak door te gaan hoe zij bezig zijn, omdat alle gemeenten op dit vlak 

voldoende scoren. Wel willen wij uitspreken dat gemeenten met een krappe voldoende 

oplettend blijven dat hun vergadermodel gaandeweg aan effectiviteit verliest. Indien mogelijk 

kunnen deze gemeenten proberen de effectiviteit te verhogen. De gemeenten moeten echter 

wel oppassen voor de elementen tevredenheid en de discrepantie en informatie over de 

vergadermodellen, indien deze elementen negatief zijn kunnen deze de effectiviteit nadelig 

beïnvloeden.  
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Bijlage 1 tabellen 

 

Tabel 1 

Deelvraag: Onderzoeksmethode: 

Deelvraag 1: Welke 

vergadermodellen zijn er 

en wat is de opzet van 

deze modellen? 

Deskresearch: 

Bij deze deelvraag zal de focus liggen op 

literatuuronderzoek van de informatie die door de 

onderzochte gemeenten via openbare bronnen beschikbaar is.  

Bij literatuuronderzoek zoek je naar gegevens die door 

anderen al verzameld zijn. (Verhoeven, 2018, pp. 151) Dit is 

passend voor deze deelvraag als de gemeenten deze 

informatie openbaar heeft gemaakt. 

Deelvraag 2: welke 

gemeente gebruikt welk 

vergadermodel. 

 

 

Deskresearch: 

Literatuuronderzoek kan worden gebruikt om deze vraag te 

beantwoorden. Indien de gemeente informatie beschikbaar 

heeft over de gehanteerde vergadermodellen kan deze 

methode worden toegepast om de vraag te beantwoorden. 

 

Fieldresearch: 

Indien er geen informatie beschikbaar is over de 

vergadermodellen kan er overgegaan worden naar 

fieldresearch door middel van enquêtes onder griffiers die 

meer informatie kunnen geven over welke vergadermodellen 

er binnen de gemeente gehanteerd worden.. 

Deelvraag 3: Welke 

rollen vervullen de 

raadsleden binnen de 

vergadermodellen? 

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet er zowel 

gebruik gemaakt worden van literatuuronderzoek als 

enquêtes onder de raadsleden. 

 

Deskresearch: 

Literatuuronderzoek van bestuurskundige bronnen kan 

gebruikt worden om informatie te verzamelen over de rollen 

van de raadsleden binnen de vergadermodellen. 
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Deelvraag 4: In hoeverre 

zijn de raadsleden 

tevreden over de 

effectiviteit van de 

vergadermodellen? 

 

Zijn raadsleden tevreden 

over de 

vergadermodellen en zijn 

deze effectief (hoe maak 

je dit meetbaar, 

afbakening) 

Deze deelvraag kan beantwoord worden door middel van 

enquêtes en deskresearch met betrekking tot het meten van 

de effectiviteit. 

 

Deskresearch: 

Door middel van literatuuronderzoek kan onderzocht worden 

hoe de effectiviteit van vergadermodellen gemeten kan 

worden. Ook kan vanuit gemeentelijke bronnen onderzocht 

worden in hoeverre de gehanteerde vergadermodellen 

bijdragen aan de doeltreffendheid van de vergaderingen en 

de doelen van de gemeenteraad. 

 

Fieldresearch: 

Surveyonderzoek is een vorm van kwantitatief onderzoek. 

Enquêtes zijn een instrument waarmee numerieke gegevens 

verzameld kunnen worden over meningen van personen. 

(Verhoeven, 2018, pp. 118) 

 

Bij deze deelvraag kan er goed gebruik gemaakt worden van 

enquêtes om de meningen van de raadsleden over de 

gehanteerde vergadermodellen te achterhalen. Deze 

informatie kan dan in een overzicht weergegeven te worden, 

zodat deze deelvraag beantwoord kan worden. 

 

Om de effectiviteit meetbaar te maken moeten er naar 

verschillende onderdelen gekeken worden in de vragen van 

de enquêtes. Er moet gevraagd worden naar de tevredenheid 

over de modellen en de tevredenheid over de effectiviteit van 

deze modellen. De belangrijkste vraag hierbij is: In hoeverre 

dragen de modellen bij aan het behalen van de doelen van de 

vergaderingen. De effectiviteit kan onder andere worden 

gemeten door te kijken in hoeverre de vergadermodellen die 

gehanteerd worden, bijdragen aan het behalen van de 

gestelde doelen van de gemeenteraad. 
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Deelvraag 5: Op welke 

wijze worden de burgers 

betrokken bij de 

vergaderingen? 

Deze deelvraag kan beantwoord worden door middel van 

Literatuuronderzoek en enquêtes. 

 

Deskresearch: 

Om de betrokkenheid van de burgers binnen de 

vergaderingen te achterhalen zal er gebruik gemaakt worden 

van Literatuuronderzoek. De vergadermodellen worden hier 

onderzocht op de betrokkenheid van burgers. 

 

Fieldresearch: 

Enquêtes onder de griffiers en de raadsleden van de 

verschillende gemeenteraden kunnen ook een effectieve 

methode zijn om de betrokkenheid van burgers bij de 

vergaderingen te meten. De griffiers hebben informatie over 

hoe de vergaderingen in elkaar zitten en wie erbij betrokken 

zijn. Deze informatie kan worden gebruikt ter beantwoording 

van deze deelvraag. Raadsleden kunnen gevraagd worden in 

hoeverre zij tevreden zijn met de betrokkenheid van de 

burgers bij de vergaderingen. 

 

Tabel 2 

Gemeente Vergadermodel Inwonersaantal en 
schaal 

Eventuele 
bijzonderheden 

Tytsjerksteradiel BOB-model 31.780 
Schaal: 2 

Eén raadslid gaf een 
ander model aan, na 
verder onderzoek 
bleek dat de 
meerderheid het 
goed had. 

Achtkarspelen Geen vast model. 
Meerdere werk -en 
vergadervormen. 
m.u.v. de 
Controlecommissie.  

27.852  
Schaal: 2 

Achtkarspelen heeft 
geen vast model, 
hierdoor kwamen 
verschillende, maar 
wel soortgelijke 
antwoorden binnen. 

Harlingen Raadscommissie 
Model 

15.758 
Schaal: 1 

Geen 
bijzonderheden. 
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De Fryske Marren Raad & Besluit en 
rondetafelgesprekke
n  

51.430 
Schaal: 3 

Geen 
bijzonderheden. 

Leeuwarden Open podium, 
dialoog met college 
en besluitvormende 
vergadering  

123.107 
Schaal: 4 

Geen 
bijzonderheden. 

Heerenveen Raadscommissie 
Model 

50.257 
Schaal: 3 

Geen 
bijzonderheden. 

Opsterland Vergadermodel 
zonder commissies 
of Raadscommissie 
Model  

29.723 
Schaal: 2 

Door raadsleden is 
verschillend 
geantwoord over 
welk vergadermodel 
gehanteerd wordt, 
de verklaring 
hiervoor is dat het 
model niet altijd vast 
staat. 

Súdwest-Fryslân Raadscommissie 
Model 

89.710 
Schaal: 3 

De gemeente met de 
meeste respons, 
daarbij komt ook dat 
alle antwoorden 
overeenkomen. Een 
enorme plus voor de 
gemeente. 

Noardeast-Fryslân BOB-model 45.181 
Schaal: 2 

Geen 
bijzonderheden. 

Waadhoeke Alles rechtstreeks 
naar de raad. M.u.v. 
enkele 
vergaderingen 
waarbij 
burgerparticipatie 
een grotere rol heeft. 

46.039 
Schaal: 2 

Geen 
bijzonderheden. 

Dantumadiel Vergadermodel 
zonder commissies 

18.923 
Schaal: 1 

Geen 
bijzonderheden. 

Ooststellingwerf Raadscommissie 
Model 

25.497 
Schaal: 2 

Geen 
bijzonderheden. 

Vlieland Vergadermodel 
zonder commissies 
of raadsvergadering 
ingedeeld naar BOB-
model. 

1.138 
Schaal: 1 

Geen 
bijzonderheden. 

Ameland Raadscommissie 
Model 

3.673 
Schaal: 1 

Geen 
bijzonderheden. 
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Terschelling Raadscommissie 
Model 

4.890 
Schaal 1 

Geen 
bijzonderheden. 

Schiermonnikoog BOB-model 936 
Schaal: 1 

Geen 
bijzonderheden. 
 

 

Tabel 2: Vergadermodellen, inwonersaantallen, schaal van grootte en bijzonderheden per 

gemeente. Bij de vragen: In welke gemeente bent u werkzaam? En welk vergadermodel 

gebruikt uw gemeente? 

 

 

Tabel 3 

 

Vraag: vindt u dat het huidige 

vergadermodel u genoeg de 

ruimte geeft om uw rollen als 

raadslid te vervullen? 

Antwoord: 
Ik heb 
genoeg de 
ruimte om 
mijn 
standpunt te 
kunnen uiten. 

Antwoord: 
Ik heb genoeg 
ruimte om 
vragen te 
stellen. 

Antwoord: 
Ik heb 
voldoende 
ruimte om de 
kaderstellende 
rol uit te voeren. 

Antwoord: 
Ik heb 
voldoende 
ruimte om de 
controlerende rol 
uit te voeren. 

Antwoord: ja Aantal: drie 
keer 

Aantal: twee 
keer 

Aantal: twee 
keer 

Aantal: drie 
keer 

Tabel 3: Meest voorkomende antwoorden bij raadsleden die ‘’ja’’ geantwoord hebben bij de 

vraag: vindt u dat het huidige vergadermodel u genoeg de ruimte geeft om uw rollen als 

raadslid te vervullen? 

 

Tabel 4 

 

Vraag: vindt u dat het huidige 
vergadermodel u genoeg de ruimte geeft 
om uw rollen als raadslid te vervullen? 

Antwoord: Er is niet genoeg ruimte voor 
discussie en overleg. 

Antwoord: nee Aantal: vijf keer 

Tabel 4: Meest voorkomende antwoord bij raadsleden die ‘’nee’’ geantwoord hebben bij de 

vraag: vindt u dat het huidige vergadermodel u genoeg de ruimte geeft om uw rollen als 

raadslid te vervullen? 
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Tabel 5 

 

gemeenten vergadermodel 

Vindt u dat het 

huidige 

vergadermodel u 

genoeg de ruimte 

geeft om uw rollen 

als raadslid te 

vervullen? Motivatie 

Achtkarspelen 

Raad-Informatiecarrousel-

Werkgroepen Ja Genoeg mogelijkheden 

Achtkarspelen 

Geen officiële commissies, wel 

controlecommissie Nee 

Een raadsvergadering geeft 

niet de volledige 

mogelijkheid om te 

debatteren op de inhoud, 

omdat er vaak tijdsdruk is. 

Achtkarspelen BOB-model Nee 

Het vergadermodel 

faciliteert het scheve 

systeem dat wij in 

Nederland kennen, namelijk 

coalitie en oppositie. 

Waarbij door kartelvorming 

de oppositie het nakijken 

heeft bij besluitvorming. 

Dantumadiel Vergadermodel zonder commissies Ja 

Ik ben beginnend raadslid 

en heb geen ervaring met 

een andere manier van 

vergaderen. Het zal altijd 

beter of anders kunnen, 

maar daar kan u nu geen 

antwoord erop geven. 

Fryske Marren 

Raad & 

Besluit/Rondetafelgesprekken Nee 

Geen overleg met 

portefeuillehouder in 

openbaar 

Fryske Marren Vergadermodel zonder commissies Nee 

Er is vaak geen petear als 

er geen insprekers zijn 

waardoor op een avond en 

het debat volgt en meteen 

daarna het besluit, wat 

weinig ruimte geeft om te 

overleggen of te proeven 

hoe de andere partijen in de 

raad over het voorstel 

denken. 
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Harlingen Raadscommissiemodel Ja 

Er is voor mij genoeg ruimte 

om mijn zegje te doen en 

mijn punt te maken 

Harlingen Raadscommissiemodel Ja 

Ik kan het standpunt van 

mijn partij goed naar voren 

brengen 

Heerenveen Raadscommissiemodel Ja 

Omdat er ruimte/tijd is voor 

informatievoorziening voor 

jou als raadslid 

Leeuwarden Open podium Ja Veel contacten 

Noardeast-

Fryslan BOB-model Nee 

We missen de commissies. 

Dat geeft meer ruimte om 

breder te oriënteren. 

Opsterland Vergadermodel zonder commissies Ja 

kaderstellende en 

controlerende rol is alle 

ruimte voor 

Opsterland Raadscommissiemodel Ja 

Dualisme werkt, maar je 

moet als coalitie partij wel 

een rechte rug hebben om 

druk van college te 

weerstaan. 

Smallingerland Vergadermodel zonder commissies Ja 

Meer is er niet uit een 

vergadermodel te 

verwachten  

Sudwest-

Fryslan Raadscommissiemodel Nee De discussie valt vaak weg 

Sudwest-

Fryslan Raadscommissiemodel Nee De discussie valt vaak weg 

Sudwest-

Fryslan Raadscommissiemodel Ja Uit ervaring 

Sudwest-

Fryslan Raadscommissiemodel Nee 

Het model is met name 

ingericht voor controle en 

kaderstelling. Het college 

heeft sterk sturende rol op 

de inhoud en de agenda.  

Terschelling Raadscommissiemodel Nee 

Te weinig onderlinge 

discussie. Teveel vraag en 

antwoord met College 

Tytsjerksteradi

el BOB-model Ja Gezien de resultaten! 
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Tytsjerksteradi

el Raadscommissiemodel Nee 

Te weinig informatie, te laat 

informatie naar de raad. 

Totaal plaatje wat betreft 

financiële uitgangspositie is 

niet helder om 

besluitvorming op termijn tot 

zijn recht te laten komen.  

Tytsjerksteradi

el BOB-model Ja 

Ik kan mijn ei kwijt en er 

wordt, bij meerderheid, naar 

geluisterd. 

Vlieland Vergadermodel zonder commissies Ja 

Omdat ik buiten de 

vergadering om altijd terecht 

kan middels het stellen van 

vragen. Ook gezien de 

terugkoppeling die ik van 

diverse belanghebbenden 

krijg. 

Vlieland Vergadermodel zonder commissies Ja Beperkte agenda 

Waadhoeke Kern sessies Ja 

Controlerende rol kunnen 

wij prima uitvoeren . Plus 

vertegenwoordiging 

inwoners is ook prima. 

Tabel 5: individuele antwoorden ruimte vergadermodellen voor rollen als raadslid inclusief 

motivatie, 

 

 

Tabel 6 

 

 

gemeenten vergadermodel 

Antwoord op de vraag, wat vindt u zelf 

nog belangrijk aan uw werk als raadslid? 

Achtkarspelen Raad-Informatiecarrousel-Werkgroepen contact met de burgers 

Achtkarspelen 

Geen officiële commissies, wel 

controlecommissie 

Ruimte proberen te creëren voor burgers als 

besluiten ingrijpend zijn. 

Achtkarspelen BOB-model 

De geesten rijp proberen te maken om de 

vertegenwoordigende rol eindelijk breder en 

voldoende mogelijk te laten maken door 

meer directe raadpleging van de burgers 

plaats te laten vinden. 

Dantumadiel Vergadermodel zonder commissies Alle rollen zijn belangrijk en ik denk dat wij 
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als raadsleden een mix / balans moeten 

vinden in deze rollen. We zijn 

volksvertegenwoordigers en proberen vanuit 

de partij gedachte beslissingen te nemen die 

alle inwoners goed doet. Daarnaast moeten 

we het college controleren en vinden wij het 

in Dantumadiel ook belangrijk om mee te 

denken om de kaders te stellen. Met die rol 

zijn we momenteel ook meer dan anders 

bezig. 

Fryske Marren Raad & Besluit/Rondetafelgesprekken 

Ik zou meer mee willen denken over 

besluiten  

Fryske Marren Vergadermodel zonder commissies 

Volksvertegenwoordiging en controleren en 

Kaderstellend  

Harlingen Raadscommissiemodel 

Meer kaderstellend en 

volksvertegenwoordigend zijn. 

Harlingen Raadscommissiemodel Volksvertegenwoordiging  

Heerenveen Raadscommissiemodel De volksvertegenwoordigers rol 

Leeuwarden Open podium 

Gemeente is de eerste overheid, staat het 

dichtste bij de burger 

Noardeast-

Fryslan BOB-model De menselijke kant. 

Opsterland Vergadermodel zonder commissies contacten met inwoners 

Opsterland Raadscommissiemodel Volksvertegenwoordigende rol 

Smallingerland Vergadermodel zonder commissies 

Alle 3 taken vind ik erg belangrijk; 

kaderstellend, informerend en 

volksvertegenwoordigende rol 

Sudwest-

Fryslan Raadscommissiemodel 

Zorgen dat de gemeente een betere plek 

wordt voor mensen om in te wonen 

Sudwest-

Fryslan Raadscommissiemodel 

Zorgen dat de gemeente een betere plek 

wordt voor mensen om in te wonen 

Sudwest-

Fryslan Raadscommissiemodel Volksvertegenwoordiging en controle 

Sudwest-

Fryslan Raadscommissiemodel Volksvertegenwoordiging  

Terschelling Raadscommissiemodel Controle en kaderstellend 

Tytsjerksteradi

el BOB-model Opkomen voor de minima 
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Tytsjerksteradi

el Raadscommissiemodel 

Kaderstellende en controlerende rol even 

belangrijk! 

Tytsjerksteradi

el BOB-model 

Blijf de hoofdlijnen in de gaten houden. Vaak 

verzandt men in details. 

Vlieland Vergadermodel zonder commissies 

Contact te houden met de burgers, te 

luisteren vooral. 

Vlieland Vergadermodel zonder commissies 

Beheersen en controleren van andere 

overheden die het beleid in onze gemeente 

beïnvloeden, zoals waterschap, provinciaal 

beleid tav. Natura 2000, Unesco wereld 

erfgoed status en overheden zoals de 

Waddenautoriteit. 

Waadhoeke Kern sessies 

Vooral toekomstgericht aan de slag te gaan. 

Gemeenten lopen achter bij de toekomstige 

behoeften 

Tabel 6: individuele antwoorden over wat de raadsleden zelf nog belangrijk vinden aan hun 

werk. 

 

Tabel 7 

 

Vraag:  Antwoord: 
De rollen van de raadsleden 
zijn belangrijk voor ons werk 
als raadslid. 

Antwoord: 
Contact en opkomen voor 
de burgers in onze 
gemeente is belangrijk aan 
ons werk. 

Wat vindt u zelf nog 
belangrijk aan uw werk als 
raadslid? 

Aantal: 14 keer Aantal: 8 keer 

Tabel 7: meest voorkomende antwoorden bij de vraag, ‘’wat vindt u zelf nog belangrijk aan 

uw werk als raadslid?’’. 

 

 

Tabel 8 

 

gemeenten vergadermodel cijfer tevredenheid 

Achtkarspelen Raad-Informatiecarrousel-Werkgroepen 6 

Achtkarspelen Geen officiële commissies, wel controlecommissie 7 
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Achtkarspelen BOB-model 7 

Dantumadiel Vergadermodel zonder commissies 8 

Fryske Marren Raad & Besluit/Rondetafelgesprekken 7 

Fryske Marren Vergadermodel zonder commissies 4 

Harlingen Raadscommissiemodel 6 

Harlingen Raadscommissiemodel 8 

Heerenveen Raadscommissiemodel 7 

Leeuwarden Open podium 6 

Noardeast-Fryslan BOB-model 4 

Opsterland Vergadermodel zonder commissies 7 

Opsterland Raadscommissiemodel 3 

Smallingerland Vergadermodel zonder commissies 7 

Sudwest-Fryslan Raadscommissiemodel 6 

Sudwest-Fryslan Raadscommissiemodel 6 

Sudwest-Fryslan Raadscommissiemodel 8 

Sudwest-Fryslan Raadscommissiemodel 7 

Terschelling Raadscommissiemodel 7 

Tytsjerksteradiel BOB-model 8 

Tytsjerksteradiel Raadscommissiemodel 6 

Tytsjerksteradiel BOB-model 8 

Vlieland Vergadermodel zonder commissies 8 

Vlieland Vergadermodel zonder commissies 8 

Waadhoeke Kern sessies 7 

 

 

 

 



58 
 

Tabel 9 

 

Gemeenten  Vergadermodel Cijfer tevredenheid 

Achtkarspelen Vergadermodel zonder commissies 8 

Ameland Raadscommissiemodel 8 

Noardeast-Fryslan BOB-model 8 

Ooststellingwerf Raadscommissiemodel 7 

Schiermonnikoog BOB-model 8 

Vlieland BOB-model 8 

Waadhoeke * 8 

Tabel 9: Gemeenten met bijbehorende vergadermodellen en cijfer van tevredenheid van 

griffies. 
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Bijlage 2 diagrammen 

 

Cirkeldiagram 1 

 
Grafiek 1: Cirkeldiagram met verschillende vergadermodellen die gehanteerd worden in de 

Friese gemeenten. 

 

 

Staafdiagram 1 

 
Grafiek 2: Staafdiagram over tevredenheid tijdsbesteding. 

 

(Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 2020) 
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Cirkeldiagram 2 

 
Grafiek: cirkeldiagram over of het huidige vergadermodel de raadsleden genoeg de ruimte 

geeft om hun taken te vervullen. 

 

 

Staafdiagram 2 

 
 

Grafiek: Staafdiagram van raadsleden over welke rol het meeste naar voren komt binnen 

een raadsvergadering. 

 



61 
 

Staafdiagram 3 

 

Grafiek 3: Staafdiagram van gemeenteraadsleden over de tevredenheid van hun 

vergadermodel. 

 

Staafdiagram 4 
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Staafdiagram 5 

 
Grafiek 5: Staafdiagram van griffies over de tevredenheid van hun vergadermodel. 


