Werkzaamheden

Het raadslid.

Wat komt er allemaal op je af?

Informatie verzamelen en kennis opdoen
Verdiep je inhoudelijke kennis: volg
gerichte opleidingen op jouw beleidsterein

Ik stel kaders.

Ik controleer het college.
Ontwikkel je vaardigheden:
doe cursussen met collegaraadsleden

Weet wat er speelt:
leg werkbezoeken af en
ga naar buiten!

Wist je dat de begroting juist iets is om burgers bij te
betrekken? Kijk hier voor meer info.

Ik vertegenwoordig de inwoners.

Belang!!

Meer weten over hoe je
invulling geeft aan de
algemene aspecten van
het raadslidmaatschap?

Wist je dat de raad zelf de hoogte van het opleidingsen trainingsbudget bepaalt? Lees hier hoe je dat doet.

Vergaderingen

Belang!!

Hoe vaak per maand?
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Inlezen

Nota’s
vanuithet
hetcollege
college
Nota
vanuit
Raadsleden zijn ook ambassadeur namens de gemeente in de regio.
Hoe zit dat en wat moet je daarvoor weten? Lees hier verder.

Commissievergaderingen 2x

Dossiers over langlopende zaken

Fractievergaderingen 4x

Klik op de links
en lees meer.

Rapporten van rekenkamer
of externe partijen

Raadsvergadering 1x
Als de burgemeester er niet is, heeft de vicevoorzitter de hamer. Wat kan en mag die allemaal?

Uitdagingen
Hoeveel tijd kost het?
uur per
week

Hoe houd je het behapbaar?

Pieken bij:

Hulptroepen

Belangrijke momenten
Onderwerpen buiten je
comfortzone

Hoe ga je om met kritiek?

Je staat er niet alleen voor: wie kan je helpen?
Griffier
Ondersteunt je op het
secretariële, procedurele en juridische vlak

Rekenkamer
Voert onafhankelijk
onderzoek uit in
opdracht van de raad

Jouw partij
Helpt bij het maken van ideologische afwegingen en brengt je
in contact met raadsleden in
andere gemeenten

Keuzes maken: op welke
onderwerpen zet je in?
Delegeren: doe niet
alles zelf
Goed plannen

De nota’s en stukken stapelen zich op.
Hoe voorkom je dat je in de stress raakt?

Je kunt een hoop ergernis onder inwoners voorkomen als je helder communiceert, bijvoorbeeld
met social media. Lees hier hoe je social media
kunt gebruiken om kritiek te pareren.

Als je raadslid bent, ben je
ook werkgever van de
griffier. Hoe doe je dat?

Als raadslid sta je niet alleen.
Wie schiet je te hulp en hoe
kun je die hulp gebruiken?

Je wilt er zeker van zijn dat in je
partij niemand met verkeerde
intenties zit. Hoe garandeer je dat?

