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Frequently Asked Questions :  
veelgestelde vragen over  
raadsakkoorden

Wat is een goed moment om over een raadsakkoord na te denken en wie 
neemt het initiatief hiervoor? 

In de Gemeentewet is er niets geregeld over de totstandkoming van een college of coalitie. Het 

is meestal de grootste partij die na de verkiezingen start met de verkennende gesprekken om tot 

een coalitie te komen. Tijdens die gesprekken zou het idee voor een raadsakkoord ook geopperd 

kunnen worden. De grootste partij kan dus het initiatief nemen voor een raadsakkoord, maar het 

kunnen ook de kleinere partijen zijn die hiervoor de aanjager zijn. Het kan in ieder geval helpen 

dat partijen voorafgaand aan de verkennende gesprekken weet hebben van het bestaan van een 

raadsakkoord en de mogelijkheden die er voor zijn, en wat de daarbij behorende kansen en risico’s 

zijn. Het is raadzaam om in de luwte van de periode voor de verkiezingen hierover na te denken en 

het gesprek hierover te voeren. 

Helpt een raadsakkoord het dualisme?

Voorstanders van het raadsakkoord hebben in ieder geval voor ogen meer politiek in de raad te 

brengen door de standaardstructuren van coalitie en oppositie te doorbreken. Door gebruik te 

maken van wisselende meerderheden kan de positie van de raad worden versterkt. Niet alleen de 

coalitiepartijen doen mee, maar alle partijen. In theorie zou dat ook kunnen bij een coalitieakkoord, 

maar de bestuurlijke praktijk blijkt soms wat weerbarstiger: de verhoudingen en fragmentatie in veel 

gemeenteraden zorgen ervoor dat het niet zo makkelijk is om de raad in zijn geheel als centrum 

van de bestuurlijke activiteit te blijven zien. Het raadsakkoord kan er aan bijdragen dat er andere 

bestuurlijke verhoudingen ontstaan. Zodat het gedrag en de cultuur die bij het dualisme horen, 

meer vanzelfsprekend worden. Uiteindelijk moeten raadsleden dat nog steeds wel zelf doen. Het 

raadsakkoord is geen garantie voor dualisme, maar verzekert wel de mogelijkheden en daarmee 

de kansen daartoe. 

Wie dient bij een raadsakkoord de begroting (of de voorjaarsnota) in? 

Het allerbelangrijkste antwoord op deze vraag is dat raadsleden zelf afspraken moeten maken over 

hoe met dit soort jaarlijkse stukken wordt omgegaan. Zie daarvoor ook het laatste deel van dit essay 

waarin we de routekaart voor raadsakkoorden bespreken. Raadsleden kunnen dan zelf hierover hun 

eigen afspraken maken. Dat gezegd hebbende is er wel een aantal aanwijzingen, afhankelijk van voor 

welke variant er wordt gekozen. Is er een zakencollege (wethouders zonder partij achtergrond) en 

bepaalt de raad de agenda, of wordt er een raadsakkoord naast het coalitieakkoord gemaakt? De 

keuze voor een variant bepaalt ook welke afspraken er gemaakt moeten worden of wie welke rol 

inneemt. Dát er afspraken moeten worden gemaakt over wie welke rol inneemt is in ieder geval wijs. 
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Wat te doen ‘als het gaat stormen? Wat moet je doen als er ‘gedoe’ ontstaat 
of onvoorziene omstandigheden zich voordoen?  

Het is niet de vraag of, maar wanneer dat gebeurt. In elke politieke samenwerking ontstaat altijd op 

enig moment gedoe. Het is maar beter om je daar vooraf met elkaar op voor te bereiden. Het is dus 

zaak om goede afspraken te maken met partijen over de toekomstige rollen die zij gaan vervullen. 

Wat te doen bijvoorbeeld als een partij tussentijds ‘uit het akkoord’ stapt, of wat als een wethouder 

die aangesteld is door een coalitiepartij (als het gaat om een variant waarbij er ook een coalitie 

is) wordt weggestuurd. Kiest de raad dan voor een wethouder van buiten, of is het nog steeds 

dezelfde coalitiepartij? Hoe gaan wethouders om met hun partijdynamiek: zitten zij bij hun eigen 

fractie, of zitten ze bij alle fracties die daar behoefte aan hebben? Hoe gaat het college om met de 

raad, maar ook de burgemeester, griffie en ambtelijke organisatie? Voor het mogelijke succes van 

het raadsakkoord is het belangrijk om goede procesafspraken te maken waar partijen elkaar en ook 

wethouders aan kunnen houden. Steek tijd in het proces dat hieraan voorafgaat en zoek daarvoor 

ook begeleiding als dat gewenst is.

Kost een raadsakkoord veel meer tijd en geld dan een coalitieakkoord?

Doordat meer partijen mee doen en inbreng kunnen leveren, bestaat de kans dat het meer tijd en 

moeite kost om tot meerderheden te komen. Het is niet vanzelfsprekend dat de coalitiepartijen 

het voorstel van het college steunen: dat betekent voor verschillende actoren soms meer tijd en 

moeite om iets te realiseren. De wethouder die iets wil uitvoeren kan er niet zonder meer vanuit 

gaan dat zijn voorstel wordt gesteund: hij/zij zal daartoe op zoek en in gesprek moeten om de 

meerderheid rond te krijgen. Dat vergt dus een andere denkwijze van wethouders, burgemeester, 

ambtenaren en griffie(r). En ook dat kan zichtbaar worden in de kosten die gemoeid gaan met 

het realiseren van plannen. Ambtenaren moeten soms meer tijd steken om ervoor te zorgen dat 

doelen bereikt worden. Aan de andere kant kan het raadsakkoord er ook toe leiden dat er meer 

samenwerking en cohesie ontstaat in de raad, wat de tijd en kosten juist ten goede komt. Het is in 

ieder geval goed om - voordat er gestart wordt met het werken met een raadsakkoord- je bewust 

te zijn van de kosten en tijd die ermee gemoeid gaan. 


