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Zichtbaarheid vergroten… hoe heb ik dat gedaan?
Van harte gefeliciteerd met uw benoeming tot raads
lid. Een periode van campagne voeren ligt hiermee
achter u. Nu is het dan de hoogste tijd om uw be
langrijke werk als raadslid (weer) op te pakken. Maar
wat betekent dat precies, wat wordt er van u ver
wacht en waar krijgt u mee te maken?
Met gepaste trots presenteer ik ons nieuwe maga
zine “Klaar voor de aankomende vier jaar; goed voor
bereid de nieuwe raadsperiode in”. Samen met onze
kennispartners hebben we artikelen geschreven en
interviews gehouden om u handvatten te geven en
u te inspireren voor de aankomende raadsperiode.
Een periode waarin er veel op u af zal komen. Met
dit magazine hopen we u daarin te ondersteunen!
Hoe zorgt u bijvoorbeeld voor een sterke positie
van de gemeenteraad, wat kunt u leren van raads
leden die u voorgingen en welke instrumenten kunt
u inzetten als gemeenteraad? In het magazine
staan we ook stil bij de verschillende verenigingen
en organisaties die de aankomende vier jaar voor
u klaar staan en leest u interviews met één van de
langstzittende raadsleden en griffiers. Welke lessen
hebben zij de afgelopen jaren geleerd en waar kijken
zij nog naar uit?
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18

20

Bouwen aan een optimale samenwerking binnen een fractie
Met kleine stapjes kom je er ook
Fun & Facts

Als leverancier van raadsinformatiesystemen en live
uitzendingen hebben we inmiddels meer dan twintig
jaar ervaring met het ondersteunen van gemeente
raden in heel Nederland. We hebben al verschillen
de raadswissels mogen meemaken en weten dan
ook als geen ander met welke uitdagingen u te ma
ken heeft in de aankomende periode. Samen met
onze partners zijn wij continu bezig om u optimaal te
ondersteunen om zo effectief mogelijk te kunnen
werken. Nu, maar ook in de toekomst. Met ons
samenwerkingsplatform dragen wij zo graag ons
steentje bij aan heldere besluitvorming.
Namens het gehele team van NotuBiz wensen wij u
veel plezier met het lezen van ons magazine en met
de komende raadsperiode!
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Een sterke gemeenteraad
doet ertoe!
DOOR DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN RAADSLEDEN

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan
van de gemeente. Het overgrote deel van kandidaat-raadsleden denkt dat de raad daarmee ook
echt het meest invloedrijk is. Raadsleden weten
wel beter. Er is daarom nog een wereld te winnen
voor de gemeenteraad om aan de inwoners te
laten zien dat een sterke gemeenteraad ertoe
doet.
Een raadslid is lid van de gemeenteraad en dat is
het hoogste bestuursorgaan van de gemeente,
zo is in de Grondwet (artikel 125) vastgelegd. De
raad is er om politieke verschillen duidelijk te
maken, maar ook om als hoogste bestuursorgaan
besluiten te nemen omdat alle raadsleden samen
de stemhebbende leden van de gemeenteraad
zijn. Het is aan de gemeenteraad om dus in het
kader van het algemeen belang afwegingen te
maken en keuzes te bepalen en op die wijze
maatschappelijke knelpunten in de samenleving van
stad en dorp op te lossen.

Baas
Wat misschien gek klinkt: in de praktijk slaagt de
gemeenteraad er niet in om ‘de baas’ te zijn. De
gemeenteraad is formeel het hoogste bestuurs
orgaan maar in de dagelijkse praktijk is nauwelijks
de helft van de raadsleden van mening dat de raad
ook daadwerkelijk het meest invloedrijke bestuurs
orgaan in de gemeente is.
Er zijn hiervoor een tweetal verklaringen. Ten eerste,
het college van burgemeester en wethouders is
vaak, als gevolg van de houding en opstelling
van (de raadsleden van) de coalitiepartijen in de
gemeenteraad, invloedrijker en machtiger.Ten twee
de, raadsleden kiezen ieder voor zich wat voor type
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raadslid zij zijn terwijl zij tegelijkertijd binnen de
gemeenteraad ook nog diverse posities kunnen
innemen. Want een raadslid zit in de raad als indi
vidueel persoon met eigen opvattingen, als lid van
een fractie, als lid van een coalitie of oppositie, en
als lid van de gemeenteraad. Het blijkt – uit onder
zoek onder raadsleden – dat de loyaliteit van raads
leden vooral bij de eigen fractie ligt en veel minder
bij de gemeenteraad. Het gezag van de gemeente
raad als het belangrijkste besluitvormende en hoog
ste bestuursorgaan in de gemeente staat daarmee
onder druk.

Bestuurscultuur
Bovendien, raadswerk is een politieke strijd van
tegengestelde krachten: strijd en conflict over ver
schillen en als hoogste bestuursorgaan besluiten
nemen, met respect voor verschillen en stand
punten van minderheden. Een raad kan zich daar
bij – afhankelijk van de lokale bestuurscultuur –
manifesteren op vier verschillende wijzen: een
terug
houdende raad, een saamhorige raad, een
strijdlustige raad en een reflexieve raad. De kracht
van de raad wordt in al die gevallen vooral bepaald
door de vraag hoeveel ruimte de meerderheid toe
kent aan de ideeën, opvattingen en wensen van de
minderheid. Voor veel raadsleden is wel duidelijk dat
samenwerking van belang is, omdat in een raad met
veel verschillende partijen er geen meerderheden
worden gevonden als er niet wordt samengewerkt.

Raadstegels
(9 stappen tot een sterke raad)

verstandig om daarover met elkaar in gesprek
te gaan en vervolgens ook te spreken over wat
voor type democratie en wat voor type raad je
wilt zijn.

Om een sterke gemeenteraad te zijn, is het van
belang dat raadsleden zich bewust zijn van hun
eigen rol en positie. Raadsleden kunnen de rol
en positie van de raad versterken als zij op een
Omgangsvormen
negental thema’s met elkaar afspraken maken.
De gemeenteraad geeft als hoogste bestuurs
Het gaat om drie algemene raadstegels (volks
orgaan het goede voorbeeld. Belangrijk daarbij
vertegenwoordigende rol: wat voor raad wil je
is hoe je het gesprek voert, de dialoog en het de
zijn; omgangs
vormen: hoe ga je met elkaar om
bat met elkaar. Spreken en luisteren is daarbij van
en hoe reageer je op agressie, intimidatie en inte
belang. ‘Omgangsvormen’ is een sleutelwoord,
griteitskwesties; koersbepaling en controle: hoe
want de wijze waarop je met elkaar om
bepaal je als raad de koers van de ge
gaat, bepaalt de kracht van de raad.
meente en hoe oefen je controle uit
Daarbij hoort ook de vraag hoe
op de gemaakte afspraken) en
je reageert als raadslid maar
zes
specifieke
raadstegels
Om een sterke
vooral als raad als er sprake
(informatievoorziening, werk
gemeenteraad
te
zijn,
is van agressie of intimidatie
geversfunctie, hulptroepen,
jegens een van de collega-
raad in de regio, veiligheid
is het van belang dat
raadsleden.
en boegbeeld). Wanneer de
raadsleden zich
raad op deze negen thema’s
duidelijk en helder heeft
bewust zijn van hun
Koers bepalen
hoe de raad hier het beste in
eigen
rol
en
positie.
De raad bepaalt de koers van
positie kan komen, is de kans
de gemeente. Daarvoor heeft de
het grootst dat de raad een ster
raad het budgetrecht. Bovendien is
ke positie heeft.
de raad in de positie om kaders mee
te geven van wat belangrijk is op elk onder
Volksvertegenwoordiging
werp en hoe zaken uitgevoerd dienen te worden.
De raad is een verzameling raadsleden die ieder
Tegelijkertijd mag de raad over alles spreken en
op hun eigen wijze volksvertegenwoordiger zijn.
besluiten, dus ook over uitvoering. Het spiegelbeeld
Zij vertolken de emoties en opvattingen van
van het bepalen van de koers is het controleren van
hun inwoners en achterban. Het is belangrijk dat
de gemaakte afspraken en de wijze van uitvoering.
De raad heeft de controlerende rol en houdt dus
raads
leden individueel en collectief met elkaar
in de gaten of het college de gemaakte afspraken
bepalen wat voor raad zij willen zijn. Dat begint
nakomt, en kan zonodig een of meer collegeleden
met het besef dat er verschillende stijlen en rollen
de deur wijzen.
van het raads
lidmaatschap zijn. Het is slim en

Een sterke gemeenteraad doet ertoe!
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Waar kunt u terecht
met uw vragen?
Met vragen over uw raadswerk kunt u terecht bij verschillende koepelen beroepsverenigingen. Zij ondersteunen gemeenten in hun werk en behartigen de gezamenlijke belangen van gemeenteraden. De belangrijkste
verenigingen hebben wij voor u in dit artikel op een rij gezet.

Zes specifieke onderwerpen
Alle informatie over hoe de raad een sterke raad
kan worden, is te vinden op de website van
de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, zie:
www.raadsleden.nl/het-raadslid/hoe-word-ik-eensterke-raad
Daar is ook informatie te vinden over de zes
specifieke raadstegels:

1.

Hoe wil je als raad worden geïnformeerd, zie
Informatievoorziening

2.

Welke griffie hoort bij jouw raad, zie Werk
geversfunctie van de raad

3.

Hoe gebruik je als lekenbestuur, wat de raad
is, belangrijke hulptroepen die er voor de raad zijn
en waarvan de raad opdrachtgever is, zoals de
rekenkamer, de accountant en de Ombudsman,
zie Hulptroepen van de raad

4.

Hoe ga je als raad om met onderwerpen die
worden uitgevoerd door de gemeenten in regio
nale samenwerking en via verbonden partijen, zie:
Raad in de regio

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich ten doel om raadsleden
en gemeenteraden sterk en krachtig in positie te krijgen onder het motto ‘Een
sterke raad doet ertoe’. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden staat voor
ondersteuning, ontmoeting en belangenbehartiging voor raadsleden.

5.

Hoe zorg je samen met de burgemeester
voor veiligheid in de eigen gemeente, zie: Veiligheid

6.

Wie wil je als het gezicht van de gemeenteraad:
welke rol heeft de burgemeester en wat is de rol van
de vicevoorzitter, zie: Boegbeeld

Overdrachtsdocument
Gemeenteraden hebben in 2021 van de Neder
landse Vereniging voor Raadsleden een format
voor een overdrachtsdocument ontvangen waarin
de oude raad kon beschrijven welke besluiten er
zijn genomen en welke adviezen en verbeterstap
pen nog openstaan voor de nieuwe raad. Vraag je
griffier naar het ingevulde overdrachtsdocument
‘Van gemeenteraad tot gemeenteraad’. •

De Nederlandse
Vereniging voor
Raadsleden staat
voor ondersteuning,
ontmoeting en
belangenbehartiging
voor raadsleden.
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http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module137

NotuBiz - maart 2022

Belangenbehartiging
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden behartigt de belangen van raads
leden en gemeenteraden bij ministerie, parlement en VNG. Doel is daarbij om de
rol- en rechtspositie te versterken, onder meer voor betere vergoedingen, voor
meer zeggenschap en voor erkenning van het belang van de betrokkenheid van
de raad bij inhoudelijke onderwerpen.
Opleiding & ondersteuning
Voor raadsleden heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden niet alleen
een website boordevol informatie over hoe je een sterke raad en raadslid kan zijn,
maar ook is er een online leeromgeving die vierentwintig uur per dag zeven dagen
per week bereikbaar is vol met filmpjes, stappenplannen en handreikingen
vanuit de invalshoek van raadsleden. De vereniging is er voor vragen, ook bij
agressie en intimidatie en organiseert bijeenkomsten bij raadsleden in de eigen
omgeving.
Lidmaatschap
De vereniging telt bijna 5.000 leden. Het bestuur bestaat uit raadsleden. Voor
sympathisanten is er de mogelijkheid om “Vrienden van” de vereniging te
worden. Het lidmaatschap is mogelijk voor (kandidaat) raadsleden en voor
zogeheten burgerleden, commissieleden of steunfractieleden. Raadsleden kunnen
individueel maar ook collectief lid worden. Meer informatie vindt u op de website
van de vereniging: www.raadsleden.nl/de-vereniging/lidmaatschap
Notubiz - maart 2022
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Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG)

Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen
(VPPG)

De VNG is de koepelorganisatie van alle gemeenten in Nederland. De vereniging
ondersteunt gemeenten bij het vertalen van nationaal beleid naar gemeente
lijk beleid en bij uitvoeringsvraagstukken. Daarnaast biedt de VNG haar leden
een platformfunctie voor samenwerking, discussie en kennisoverdracht. Tot slot
behartigt de VNG de belangen van gemeenten bij andere (overheids)partijen,
zoals de provinciale overheden, de Tweede Kamer en het kabinet.

De Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG) is een beroeps
vereniging voor raadsleden van onafhankelijke politieke groeperingen. Dit zijn
lokale politieke partijen die alleen meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen en
geen afdeling of onderdeel zijn van een landelijke politieke partij. De VPPG richt
zich op de verbetering en versterking van de positie van deze raadsleden en
van de lokale groepering als geheel. Dat doet zij door middel van belangen
behartiging en scholing (VPPG academie).

Opleiding & ondersteuning
De VNG biedt specifieke kennis en diensten aan voor (nieuwe) raadsleden.
Denk aan cursussen en trainingen (VNG Academie) en een websitevoorzie
ning waarin ingewikkelde dossiers, zoals gemeentefinanciën, worden uitgelicht
onder de noemer ‘Raadgevers’. De VNG behartigt echter niet de belangen van
(individuele) raadsleden.

Kennispunt Lokale Politieke Partijen
Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen biedt een politiek neutrale onder
steuningsstructuur aan lokale en regionale politieke partijen die geen gebruik
kunnen maken van een landelijk partijbureau. Hierbij richten ze zich primair op
het versterken van deze lokale en regionale politieke partijen.
Opleiding & ondersteuning
Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen biedt gratis trainingen aan in alle
regio’s. Deze trainingen gaan onder andere over permanente campagne, leden
werving, online communicatie, besturen en spreken in het openbaar. Hierdoor
kunt u als lokale of regionale partij investeren in de professionalisering van de
partij. De trainingen versterken uw netwerk en u wisselt ervaring en kennis uit
met andere lokale politieke partijen.

De trainingen versterken uw netwerk
en u wisselt ervaring en kennis uit
met andere lokale politieke partijen.
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Ministerie van Binnenlandse zaken
De hoofdtaken van het ministerie van BZK zijn het bevorderen van de demo
cratische rechtsstaat, slagvaardig bestuur, zorg voor betaalbare woningen en
een goede leefomgeving. Het ministerie zorgt daarnaast voor de benoemingen
van burgemeesters en voor de regeling van de rechtspositie van bestuurders en
volksvertegenwoordigers.
Opleiding & ondersteuning
Het ministerie stimuleert de versterking en vernieuwing van de lokale democratie.
Zo investeert het ministerie in een adequaat en eigentijds inwerkprogramma en
ondersteuningsaanbod voor raadsleden. Een speciaal op raadsleden gericht
aanbod vindt u op www.lokale-democratie.nl/raadsleden
Voor politieke ambtsdragers, en dus ook voor raadsleden, is er daarnaast een
informatieve webpagina waar informatie staat over wat het ministerie doet aan
de duurzame versterking van het politieke ambt. Ook heeft het ministerie een
helpdesk voor politieke ambtsdragers en professionals ingericht. Al uw vragen
over uw rechtspositie kunt u per mail sturen naar helpdeskpa@minbzk.nl. •

Het ministerie
stimuleert de
versterking en
vernieuwing
van de lokale
democratie.

Waar kunt u terecht met uw vragen?

9

INTERVIEW

Tips van raadsleden
voor raadsleden
DOOR NENA VONK, JOURNALIST BIJ DE ARGUMENTENFABRIEK

Ruim achtduizend raadsleden beginnen na de raadsverkiezingen van
16 maart 2022 aan een nieuwe raadsperiode. Om hen te helpen succesvol
te zijn als raadslid is er een nieuwe, overzichtelijke Informatiekaart van De
Argumentenfabriek en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Deze
staat vol met tips en adviezen van raadsleden, voor raadsleden. Dries
Bartelink, chef Openbaar bestuur van De Argumentenfabriek, leidde het
project voor het maken van de kaart. Hij vertelt hier meer over de kaart en
hoe u deze kunt gebruiken.

Dries, je werkt nu vijf jaar bij De Argumentenfabriek in de
sector Openbaar bestuur. Waar komt de passie voor deze
sector vandaan?
“Sinds 2005 ben ik actief in het lokaal bestuur in verschillende functies:
beleidsmaker en bestuursadviseur bij de gemeente Amsterdam, raadslid
in Naarden en nu als chef Openbaar bestuur bij De Argumentenfabriek en
voorzitter van de Rekenkamercommissie Haarlemmermeer. Ik heb vanuit
verschillende perspectieven ervaren hoe moeilijk en tegelijk belangrijk het
werk van raadsleden is. Ik heb er plezier in om raadsleden te helpen hun
werk beter te doen, bijvoorbeeld via het maken van denkhulpen zoals de
Informatiekaart Tips voor raadsleden1.”
Waarom is deze Informatiekaart Tips voor raadsleden gemaakt?
“De kaart bevat tips van raadsleden aan nieuwe raadsleden over het
raadswerk. Deze tips kunnen nieuwe raadsleden inspireren en helpen hun
competenties als raadslid te versterken. Het initiatief voor de kaart komt van
de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De Argumentenfabriek is net
als NotuBiz al jaren een van de kennispartners van deze vereniging. De afge
lopen jaren hebben we verschillende denkhulpen voor raadsleden gemaakt
zoals Informatiekaarten over rollen van raadsleden bij een Regionale Energie
strategie2, een Beoordelingskaart voor Raadsvoorstellen3 en een boek met
denkgereedschap over digitale vraagstukken4. De vereniging vroeg ons nu –
in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen – een nieuwe praktische
denkhulp te maken specifiek voor nieuwe raadsleden.”

Heb je nog een tip die niet op de kaart staat?  
“Ik heb twee tips! Ten eerste de meta-tip: gebruik de kaart Tips voor raadsleden.
Zorg dat je deze geregeld ziet. Stop hem bijvoorbeeld in je werktas, maak er een
screensaver van of hang hem op je prikbord. Tip twee is: investeer in jezelf, zoals
via trainingen. Raadslid zijn is een eervolle, verantwoordelijke en veeleisende taak,
met veel complexe vraagstukken en weinig tijd. Door in jezelf te investeren kun
je effectiever en efficiënter je vak beoefenen. Als trainer van de Denkacademie,
de trainingentak van De Argumentenfabriek, zie ik dat bijna wekelijks voor mijn
ogen gebeuren, bijvoorbeeld bij een training Helder Argumenteren of Inzicht in
waarden.”
Hoe verzekerde je je ervan dat de juiste tips op de kaart zijn
gekomen?
“Als basis voor de tips gebruikten we 228 interviews die de Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden in de periode 2016-2021 hield met raadsleden.
Dit in het kader van de rubriek ‘Raadslid van de Week’ op de website
raadsleden.nl. Aanvullend hierop voerden we bureauonderzoek uit en hielden we
een denksessie met raadsleden en oud-raadsleden waarin we de meest rele
vante tips selecteerden. We hebben de tips geordend langs de competenties uit
het competentieprofiel voor raadsleden dat Berenschot in 2018 maakte. Dit zijn
er in totaal tien. Bij elk van deze tien competenties staan steeds drie tot vijf
specifieke tips zoals “Wees je bewust van je verantwoordelijkheid en je voor
beeldfunctie, zoals op sociale media” bij de competentie Integer handelen.
Heb je ideeën welke kaarten nog meer gemaakt kunnen worden
die handig zullen zijn voor raadsleden?
“Ideeën genoeg. Zo denken we aan het maken van een kaart over rollen van de
raad bij beleid voor jeugdzorg. Ook een Argumentenkaart met de argumenten
voor en tegen regionale samenwerking lijkt me heel nuttig voor raadsleden. En
verder is het mijn droom om een denktank met experts en belanghebbenden te
starten die voorstellen gaat ontwikkelen om het lokaal bestuur in Nederland te
versterken. Want onze lokale democratie is kostbaar, maar ook kwetsbaar. En
volgens mij is het tijd voor groot onderhoud!” •

Scan deze QR-code voor
meer denkhulp en trainingen
voor volksvertegenwoordigers!

1 https://www.argumentenfabriek.nl/wp-content/uploads/2021/11/Tips-voor-raadsleden.pdf
2
https://www.argumentenfabriek.nl/media/3248/kaarten-over-res-def-11-juni-2019.pdf
3
https://www.raadsleden.nl/sites/www.raadsleden.nl/files/documenten/beoordelingskaartraadsvoorstellen-definitief.pdf
4
https://www.argumentenfabriek.nl/media/3888/digitalisering-in-beeld_def.pdf
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Wat zijn
tien belangrijke
competenties van
raadsleden en welke tips
geven raadsleden om
deze succesvol toe
te passen?

Analyseren
Communiceren
Initiatief nemen
Inleven
Integer handelen
Omgevingsbewust handelen
Onderhandelen
Overtuigen
Resultaatgericht handelen
Samenwerken

Wat zijn
tien belangrijke
competenties van
raadsleden en welke tips
geven raadsleden om
deze succesvol toe
te passen?

Analyseren
Communiceren
Initiatief nemen
Inleven
Integer handelen
Omgevingsbewust handelen
Onderhandelen
Overtuigen
Resultaatgericht handelen
Samenwerken

Samenwerken

Resultaatgericht
handelen

Overtuigen

Onderhandelen

Omgevingsbewust
handelen

gemaakt door:

Stel je collegiaal en constructief op naar andere fracties, ook als dit (nog) niet wederzijds is.
Verdeel taken binnen je fractie én de raad en vertrouw erop dat dit goed gaat.
Versterk de relatie met raadsleden van buurgemeenten om ook regionaal effectief samen te werken.
Werk mee aan een goede sfeer in je fractie en de raad, en vier samen successen.

Draag bij aan goede onderlinge relaties en verdeel het werk

Stel doelen op voor jou belangrijke of interessante thema’s waarop je verschil kan maken.
Houd bij tegenslag vast aan je doelen en zoek zo nodig alternatieve routes om deze te halen.
Benut kennis en ervaring van collega’s en zet hulptroepen in, zoals griffie en fractieondersteuners.
Richt je op prioriteiten, verlies je niet in details en bewaak de balans tussen politiek, werk en privé.

Stel prioriteiten en gebruik hulp van anderen

Ontwikkel je als spreker en schrijver door al doende te leren en betogen van jezelf terug te kijken of -lezen.
Redeneer helder met een duidelijke kernboodschap en speel in de debatten niet op de man.
Richt je op onderwerpen waar je energie van krijgt en breng jouw enthousiasme over op anderen.
Verplaats je in je publiek en roep emoties bij hen op, zoals met lokale voorbeelden.
Wees zelfbewust, eerlijk en geloofwaardig en ontwikkel je eigen stijl.

Wees geloofwaardig en spreek helder en bezield

Bepaal vooraf je onderhandelingsruimte en wijk hier niet vanaf zonder overleg met je fractie.
Ken en behartig de belangen van inwoners die je vertegenwoordigt.
Toets een compromisvoorstel aan je doelen vóór je besluit in te stemmen.
Verdiep je in belangen van anderen, respecteer deze en blijf -ook bij tegenslag- bruggen slaan.

Bereid onderhandelingen goed voor en streef overeenstemming na

Ga op zoek naar (tegen)geluiden in en buiten de raad en stel je hiervoor open.
Toets de ‘papieren werkelijkheid’ van beleid aan hoe inwoners dit in de praktijk ervaren.
Vergroot je netwerk met experts en belanghebbenden en vraag hen mee te denken over voorstellen.
Volg maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen op voor jou relevante onderwerpen.

Oriënteer je op mensen en ontwikkelingen buiten de raad

Tips voor raadsleden

We danken alle raadsleden die via de interviews en/of de denksessie
hebben meegedacht over de inhoud van deze kaart.

VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als basis
voor de tips gebruikten we 228 interviews die de Nederlandse Vereniging voor
Raadsleden in de periode 2016-2021 hield met raadsleden. Dit in het kader van
de rubriek ‘Raadslid van de Week’ op de website raadsleden.nl. Aanvullend
hierop voerden we bureauonderzoek uit en hielden we een denksessie met
(oud-)raadsleden op 9 oktober 2021.

Vermijd (de schijn van) belangenverstrengeling en zoek advies bij morele dilemma’s.
Wees je bewust van je verantwoordelijkheid en je voorbeeldfunctie, zoals op sociale media.
Heb oog voor verschillende belangen en luister naar inwoners zonder in vriendjespolitiek te vervallen.
Blijf trouw aan je idealen en wees betrouwbaar zoals door afspraken na te komen.

Neem het ambt serieus en wees betrouwbaar

Denk vanuit de inwoners en beeld je in hoe beslissingen effect hebben op hun dagelijks leven.
Toon begrip en respect voor anderen en wees attent, zoals bij verjaardagen of leed van collega’s.
Verdiep je in standpunten, belangen en waarden van anderen, juist als deze verschillen van die van jou.

Verplaats je in inwoners en toon interesse in anderen

Kom zelf met voorstellen om je gemeente leefbaarder te maken of om idealen te realiseren.
Neem initiatief en verantwoordelijkheid om beleid en processen te evalueren en te verbeteren.
Toon moed en wees niet bang om fouten te maken of nieuwe dingen te proberen.

Zet verbeteringen in gang en toon hierbij lef

Vergroot je kennis en inzicht door te luisteren en vragen te stellen, zoals aan inwoners en experts.
Signaleer emoties en opvattingen in de samenleving en vertolk deze in de raadszaal.
Praat in heldere taal zonder jargon en wees kort van stof.
Wees toegankelijk voor inwoners en reageer op vragen die ze stellen en zorgen die ze delen.
Vertel aan inwoners wat je als raadslid doet en waarom de raad bepaalde besluiten neemt.

Luister naar inwoners en communiceer actief en helder

Beoordeel informatie scherp en wees alert op wat tussen regels staat of impliciet wordt besloten.
Doorzie (in)formele regels en verhoudingen binnen de raad en invloed van derden buiten de raad.
Overzie het gehele besluitvormingsproces en herken patronen in en tussen dossiers.
Weet waar je over praat en ken de voorgeschiedenis van onderwerpen.

Stel je onderzoekend en kritisch op

Over deze kaart
Deze kaart is gemaakt voor mensen die na de gemeenteraadsverkiezingen
van 16 maart 2022 raadslid worden of blijven in hun gemeente. De kaart
bevat tips van (oud-)raadsleden aan deze (nieuwe) raadsleden over het
raadswerk. We hebben de tips geordend langs de tien competenties uit
het competentieprofiel voor raadsleden dat Berenschot in 2018 maakte in
opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De tips kunnen
(nieuwe) raadsleden helpen deze competenties te versterken. De lijst met tips
is niet uitputtend. De kaart vloeit voort uit het programma ‘Klaar voor 4 jaar’
van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Griffiers,

Integer
handelen

Inleven

Initiatief
nemen

Communiceren

Analyseren

Tips voor raadsleden

De ArgumentenFabriek

De Informatiekaart

Raadsinstrumenten:
wat is er mogelijk?
DOOR SAVANNAH HEIJTMEIJER, COMMUNICATIEADVISEUR BIJ NOTUBIZ

14

De gemeenteraad heeft binnen de lokale
democratie een aantal belangrijke rollen: de
raad bepaalt de koers van de gemeente door
het budgetrecht en het stellen van kaders, de
raad controleert het college van burgemeester
en wethouders en de raad heeft als hoogste
bestuursorgaan een verbindende rol. De aller
belangrijkste taak van de raad is het vertegenwoordigen van de inwoners.

Over welke instrumenten beschikt
u als raadslid en kunt u deze gebruiken?

Voor het uitvoeren van deze rollen hebben raads
leden diverse wettelijke instrumenten tot hun be
schikking. Voorbeelden van deze zogenoemde
raadsinstrumenten zijn: Moties en Amendementen,
Schriftelijke en Technische vragen en Raadsonder
zoek. Deze instrumenten en het moment van inzet
ten hebben alle een eigen politiek karakter. De een
weegt zwaarder dan de ander waardoor het zelfs
voor de gemeenteraad soms lastig is te bepalen
welk van deze instrumenten op welk moment het
best gebruikt kan worden. Het reglement van orde,
dat door elke gemeenteraad zelf wordt vastgesteld,
bepaalt in veel gevallen op welke wijze een instru
ment kan worden ingezet.

1. het initiatiefrecht;
2.	het recht van het indienen
van een amendement;
3. het recht van het indienen van een motie;
4. het vragenrecht;
5. het interpellatierecht;
6. het recht op (raads)onderzoek;
7. de inlichtingenplicht van het college;
8. het budgetrecht;
9. het recht op individuele ambtelijke bijstand.

NotuBiz - maart 2022

De raadsinstrumenten
De instrumenten voor raadsleden staan omschreven
in de Gemeentewet. Voor het uitvoeren van zijn ta
ken heeft de gemeenteraad op basis van deze wet
de volgende wettelijke instrumenten:

In de volgende kopjes zal er per raadsinstrument
dieper worden ingegaan op de mogelijkheden van
uit de wet en hoe het instrument het beste gebruikt
kan worden. U vindt hier ook het artikel vanuit de
Gemeentewet terug zodat u het instrument even
tueel snel kunt terugvinden in de Gemeentewet.

1.		 INITIATIEFVOORSTEL

3.		 MOTIE

Geregeld in artikel 147a Gemeentewet

Geregeld in het reglement van orde van de gemeente

Wat is het?
Een initiatiefvoorstel is een eigen voorstel van een
raadslid aan de raad voor bijvoorbeeld nieuw beleid,
aanpassing van kaders of een verordening.

Wat is het?
Een korte en gemotiveerde verklaring van de raad
waarmee een oordeel, wens of verzoek aan het
college of de raad wordt uitgesproken. Dit betreft
niet een wijziging van een (voorgesteld) raads
besluit, maar een uitspraak over een onderwerp
dat wordt besproken om het college uiteindelijk op
te dragen iets te doen of juist iets niet te doen.

Hoe te gebruiken?
Meestal legt het college ontwerpbesluiten aan de
raad voor. Een raadslid kan echter ook zélf met
voorstellen komen. Zo’n voorstel wordt een initiatief
voorstel genoemd. Ieder raadslid kan zelf een initia
tiefvoorstel indienen bij de raad en zo een opdracht
aan het college geven voor bijvoorbeeld nieuw be
leid of wijziging van een verordening. Hierdoor is de
raad niet alleen afhankelijk van voorstellen van het
college maar kunnen raadsleden ook zelf onder
werpen op de agenda zetten. Als de gemeenteraad
met een specifiek initiatiefvoorstel heeft ingestemd,
kunnen de indieners deze gaan uitwerken. Uiteinde
lijk wordt het voorstel ter besluitvorming voorgelegd
aan de raad.

Hoe te gebruiken?
Ieder raadslid kan tijdens een raadsvergadering
een schriftelijke motie indienen bij de voorzitter van
de raad. Deze motie wordt vervolgens tijdens een
raadsvergadering besproken en als een meerder
heid van de gemeenteraad voor de motie stemt, is
deze ‘aanvaard’. Als de raad een motie aanneemt,
is dit echter niet bindend. Het is geen wijziging van
een besluit. Het is wel een door de raad gedragen
politieke uitspraak. Een bijzondere vorm is de motie
van afkeuring of motie van wantrouwen.

2.		 AMENDEMENT

4.		 SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Geregeld in artikel 147b Gemeentewet

Geregeld in artikel 155, lid 1, Gemeentewet

Wat is het?
Een amendement is een voorstel tot wijziging van
een besluit, verordening, plan en/of beleidsnota dat
door het college van B&W is voorgesteld en ter vast
stelling bij de raad ligt.

Wat is het?
Als raadslid kunt u schriftelijke vragen stellen aan
het college of de burgemeester om duidelijkheid te
krijgen over een actueel onderwerp (dat niet op de
agenda staat).

Hoe te gebruiken?
Een amendement kan schriftelijk worden ingediend bij
de voorzitter van de raad, zolang de beraadslagingen
nog niet zijn afgesloten. Op een amendement kan ook
weer een wijzigingsvoorstel worden ingediend, een
zogenaamd subamendement. Als een meerderheid
van de raad het (sub)amendement steunt, wordt het
oorspronkelijk voorgestelde raads
besluit gewijzigd
vastgesteld. Als een amendement door de raad wordt
aangenomen, is dit bindend voor het college. Aange
nomen amendementen kan het college dus niet naast
zich neerleggen.

Hoe te gebruiken?
Het doel van het stellen van vragen is om infor
matie van het college te krijgen over een (actueel)
onderwerp. Het onderwerp van de vraag moet
niet op dat moment al worden onderzocht in een
raadsonderzoek of reeds op de agenda staan
voor een raads- of commissievergadering op korte
termijn. Raadsleden kunnen vragen bij de voorzitter
van de raad indienen. Het college moet deze
vragen binnen vier weken beantwoorden.

Raadsintrumenten: wat is er mogelijk?
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5.		 INTERPELLATIE
Geregeld in artikel 155, lid 2, Gemeentewet

7.		 TECHNISCHE VRAGEN
(INLICHTINGENPLICHT)
Geregeld in artikel 169 Gemeentewet

Wat is het?
Een interpellatie is een verzoek om meer informatie,
waarmee een raadslid het college van B&W kan be
vragen of ter verantwoording kan roepen over een
onderwerp (dat niet op de agenda staat). Dit is een
‘zwaarwegend’ instrument dat verder gaat dan het
stellen van vragen. De interpellatie omvat een dui
delijke omschrijving van het onderwerp waarover
inlichtingen worden gevraagd.
Hoe te gebruiken?
Ieder raadslid kan verzoeken om een interpellatie,
maar het is aan de gehele raad of deze interpellatie
wordt toegelaten. U kunt om een interpellatie ver
zoeken wanneer u bijvoorbeeld een essentieel actu
eel punt aan de orde wilt stellen, daar een inhoude
lijk debat over wilt voeren en/of een uitspraak van de
raad wilt hebben.

Wat is het?
Wanneer u behoefte hebt aan meer achtergrondin
formatie over een onderwerp, gevoerd beleid of een
procedure dan kunt u deze opvragen bij het college.
Hoe te gebruiken?
Dit kan per gemeente verschillen. Het is aan de
gemeenteraad en het college van B&W op welke
wijze zij dit organiseren. Het college is hierbij
verplicht om informatie en inlichtingen te verstrek
ken aan de raad na een verzoek van een raadslid,
maar is ook verplicht om uit zichzelf informatie en
inlichtingen te verstrekken aan raadsleden die zij
nodig hebben voor het uitoefenen van hun taken.

8.		 BUDGETRECHT
Geregeld in artikel 189 Gemeentewet

6.		 RAADSONDERZOEK
Geregeld in artikel 155a-155f Gemeentewet
Wat is het?
Een onderzoek naar het door het college gevoerde
beleid op voorstel van één of meerdere raadsleden.
Hoe te gebruiken?
Het raadsonderzoek is een ‘zwaar’ instrument. Een
meerderheid van de raad zal hier mee in moeten
stemmen. Er zal een onderzoekscommissie worden
samengesteld met een voorzitter en een vicevoor
zitter. Deze commissie zal hoorzittingen organiseren.
Tijdens deze hoorzittingen zal de commissie specia
listen en getuigen horen. Wanneer de commissie
een eindverslag heeft opgesteld waarin de uitkom
sten van het onderzoek staan, beslist de raad wat
de consequenties zijn van het onderzoek. Wanneer
de raad kiest voor het uitvoeren van een enquête,
kunnen getuigen onder ede worden gehoord.
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Wat is het?
Het budgetrecht betekent dat de gemeenteraad
de begroting van de gemeente vaststelt. Via dit
recht kan de gemeenteraad financiële middelen
beschikbaar stellen en bepaalt de gemeenteraad
dus ook hoe er met bedragen wordt geschoven.
Het betekent ook dat mogelijke bezuinigingen
door het college altijd en op tijd moeten worden
aangegeven.
Hoe te gebruiken?
Via raadsbesluiten machtigt de raad het college
om uitgaven te doen en inkomsten te verwerven.
Het budgetrecht is een belangrijk instrument om
politieke invloed uit te oefenen. De raad kan bij
voorbeeld sturen door meer of minder geld aan
een bepaald doel toe te wijzen.

De allerbelangrijkste
taak van de raad is
het vertegenwoordigen
van de inwoners.

9. RECHT OP AMBTELIJKE
BIJSTAND

SAVANNAH HEIJTMEIJER
COMMUNICATIEADVISEUR
BIJ NOTUBIZ

Geregeld in artikel 33 Gemeentewet
Wat is het?
Ambtelijke bijstand is de specialistische ondersteu
ning op een bepaald beleidsterrein, gericht op de
uitwerking van beleid dat door het vragend raadslid
of vragende fractie is voorgesteld. Voor elk raadslid
bestaat het expliciete recht op ambtelijke bijstand
dat aan de raad en aan elk individueel raadslid wordt
toegekend. Bovendien is er een recht op fractie
ondersteuning.
Hoe te gebruiken?
Beide rechten werkt de raad nader uit in een
verordening. In de verordening kan de raad nader
regelen op welke wijze ambtelijke bijstand wordt
verleend door de griffier of de ambtelijke organisa
tie. Om het recht op ambtelijke bijstand te kunnen
uitoefenen, is het nodig dat de ambtelijke onder
steuning ook feitelijk beschikbaar is. In de ambte
lijke organisatie en in de griffie moet hiervoor dus
capaciteit worden gereserveerd. De raad kan in de
begroting ruimte voor deze capaciteit creëren. Daar
bij is het van belang te beseffen dat de gemeente
raad de werkgever is van de griffie en daarmee dus
een extra belangrijke verantwoordelijkheid heeft
om voldoende budget te reserveren voor de eigen
ondersteuning. •

Binnen het raadsinformatie
systeem van NotuBiz, Politiek
Portaal, is het mogelijk om
raadsinstrumenten die door
uw gemeente worden ingezet
eenvoudig en overzichtelijk te
raadplegen. Wij hebben diver
se modules waarbij de griffie
instru
menten zoals Moties,
Amendementen, Schriftelijke
vragen en Technische vragen
kan ordenen in een duidelijke
lijst met informatie als titel, da
tum, indienende partij, beleids
veld, portefeuillehouder, et
cetera. Binnen de uitgebreide
zoekmachine binnen het sys
teem kan bij een zoekopdracht
ook gefilterd worden op speci
fieke raadsinstrumenten waar
door het direct duidelijk is of
een specifiek onderwerp of
specifieke vraag binnen een
van de raadsinstrumenten is
terug te vinden.
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We weten allemaal wel wat de taken zijn van een raadslid; je bent primair
volksvertegenwoordiger en daarnaast heb je ook nog een kaderstellende
en controlerende rol. Als volksvertegenwoordiger moet je dus ook goede
contacten hebben én blijven houden met de inwoners van je gemeente.

Mijn ervaring
is dat het goed
is om deze
sociale media
in te zetten om
je zichtbaarheid
te vergroten.
Niet alleen
zenden, maar
ook reageren.
Vinden en
gevonden
worden.

COLUMN

Zichtbaarheid
vergroten…
hoe heb ik
dat gedaan?
GESCHREVEN DOOR KARIN KAYADOE, FRACTIEVOORZITTER LEEFBAAR RIDDERKERK
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Dat is niet altijd gemakkelijk, zeker in de huidige tijd waar de sociale media met
recht een snelweg is. Mijn ervaring is dat het goed is om deze sociale media in te
zetten om je zichtbaarheid te vergroten. Niet alleen zenden, maar ook reageren.
Vinden en gevonden worden. Inwoners haken snel af wanneer je alleen berichten
plaatst en geen antwoord geeft op een reactie. Over het algemeen probeer ik,
wanneer ik met regelmaat contact heb met iemand via sociale media, om een
keer af te spreken voor een bak koffie in een openbare gelegenheid om elkaar
even in de ogen te kijken. Bijkomend voordeel, je kunt gelijk even kijken wat
voor vlees je in de kuip hebt. Naast zenden kun je er ook veel vinden. Maak er
gebruik van.
Natuurlijk zitten er ook nog legio mensen niet op sociale media en/of zij plaatsen
er niet de zaken op die je zou willen weten als volksvertegenwoordiger. Mij heeft
het geholpen om diensten mee te draaien met onder andere buurtpreventie,
jongerenwerk, politie, tafeltje dekje, enzovoort. Het wordt enorm gewaardeerd
en je hoort heel veel. Maar ook met winkeliers in gesprek gaan, een afspraak
maken met een hoofd van een school. Niet alleen wanneer het nodig is, maar
vooral ook omdat het kan. Het moet natuurlijk wel bij je passen en je moet er ook
plezier in hebben, oprechte interesse tonen. Bijkomend voordeel is dat, wanneer
je goed op de hoogte bent, je daadwerkelijk met je voeten in de klei staat. Het
maakt het je dan ook makkelijker om sommige stukken te beoordelen.
Mij heeft het ook geholpen om in een adviescommissie van een gemeenschap
pelijke regeling zitting te nemen. Niet alleen om mijn raad te mogen vertegen
woordigen, inhoudelijk beter op de hoogte te zijn, maar ook om mijn netwerk te
vergroten. Altijd makkelijk als je dit in kan zetten als je een inwoner hebt die met
vragen komt. Zeker als je – net zoals ik – bij een lokale partij zit en geen lijntjes
hebt met de landelijke politiek.
Een veel gehoorde klacht is de aandacht voor zichtbaarheid richting de ver
kiezingstijd. Nu zie je raadsleden opeens overal. Totdat er gestemd is. Voor
veel mensen voelt dat kennelijk daadwerkelijk zo. Mijn tip zou zijn om vier jaar
lang proberen zichtbaar te blijven. Zet met regelmaat wat op je eigen sociale
media-accounts. Zorg dat de website van je partij up-to-date is en blijft. Blijf de
gesprekken aangaan. En ja, het kan voorkomen dat je aangesproken wordt in
bijvoorbeeld de supermarkt of op een verjaardag. Zie het als een compliment dat
je benaderbaar en aanspreekbaar bent. Blijf ook de balans zoeken tussen privé
en raadswerk. Geniet er ook van. Immers, inwoners hebben het vertrouwen
in je uitgesproken om hen te mogen vertegenwoordigen. •
Karin Kayadoe
Fractievoorzitter Leefbaar Ridderkerk

Zichtbaarheid vergroten... hoe heb ik dat gedaan?
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INTERVIEW MET TWEE RAADSLEDEN

In de politiek moet
je geduld hebben
DOOR LESLEY VAN VEEN, COÖRDINATOR NOTUCAST,
EN MARLOES VAN DEN BERG, TEAMLEIDER NOTULEERSERVICE

In aanloop naar de verkiezingsperiode zijn wij in gesprek gegaan met twee
kandidaat-raadsleden. Aan de twee heren hebben we vragen gesteld over
hun voorbereiding, visie en doelen. We hebben aan de (digitale) tafel mogen zitten met Cor van der Mark en Timo Ringlever. Door hen beiden hun
verhaal te laten doen, hebben wij een mooie visie meegekregen van twee
raadsleden met heel verschillende ervaringen op veel gebieden.

Eerst even voorstellen
Allereerst vroegen wij de heren zichzelf even voor te stellen. Het eerste ge
sprek vond plaats met Timo Ringlever, 24 jaar en kandidaat-raadslid bij de VVD
Ridderkerk. Timo verschijnt dit jaar voor het eerst op de kieslijst, maar is al sinds
zijn negentiende actief in de politiek. Zijn weg naar de politiek omschrijft hij zelf
als ‘grappig’, omdat hij eigenlijk geschiedenis studeerde. Het waren de verkie
zingen in Amerika waarbij Donald Trump tot president werd verkozen, die zijn
interesse hebben gewekt voor de politiek. Waarom? Omdat Timo er eigenlijk niet
in kon komen dat een volk daadwerkelijk zou kiezen voor een leider met zulke
radicale ideeën. Timo is toen politicologie gaan studeren en heeft zich aange
sloten bij de landelijke VVD als lid. Zoals hij zelf zegt, kwam de lokale passie pas
later, want in Ridderkerk was de VVD destijds nog niet heel zichtbaar voor de
jongeren. En dat maakte het voor Timo in het begin ook wel heel lastig om zijn
ideeën met de fractie te delen.

Hoe bereidt de fractie je voor op de nieuwe raadsperiode?
Voor Timo wordt dit de eerste keer dat hij verkiesbaar wordt gesteld en daar zit
natuurlijk een hoop voorbereiding aan vast. Toen wij aan Timo vroegen hoe zijn
fractie hem daarop voorbereidt, begon hij heel hard te lachen. Hij gaf aan dat het
echt wel een pittige voorbereiding is. Er worden avonden georganiseerd waarbij
hij een rollenspel moet doen alsof hij al in de raad zit. Vervolgens schieten de
ervaren fractieleden álles wat hij zegt af. Op basis daarvan krijgt hij dan feedback
en zo wordt hij door zijn fractie op een leerzame manier voorbereid. Hij leert ook
veel over zichzelf, maar niets wat hij stiekem nog niet wist. Er komt heel erg naar
voren dat Timo vaak direct zegt wat hij denkt, maar volgens zijn fractie is dit niet
altijd het meest verstandige om te doen.
Cor heeft hier natuurlijk al een hoop ervaring mee en is nu juist binnen zijn fractie
de verbindende, ervaren factor. Cor zegt dat nieuwe raadsleden ook gewoon
training nodig hebben, want ‘je krijgt ook geen rijbewijs zonder rijinstructies’.
Binnen zijn fractie zoeken de nieuwere raadsleden ook de verbinding op met de
ervaren raadsleden om zaken gedaan te krijgen. Hij noemt daarbij een concreet
voorbeeld van de samenwerking met zijn collega Janice. Zij is het nieuwste
raadslid bij CDA Westland en had vragen gekregen over een pumptrackbaan.
Nadat Cor heel hard ‘wat?!’ riep vanwege dit ook voor hem volkomen onbekende
woord, sloegen Janice en hij de handen in elkaar. De vraag kwam vanuit een
jonge moeder en Cor geeft aan dat het contact met de jonge moeder met Janice
heel fijn en natuurlijk verliep, maar dat hij goed advies kon geven over hoe zij de
kwestie aan moesten vliegen om het een en ander gedaan te krijgen.
Wat is jouw visie op goed raadslidmaatschap?
Het leuke is dat we gaandeweg ook veel overeenkomsten tegenkomen tussen
de heren. Zo is hun visie op een goed raadslid nagenoeg hetzelfde. Beiden
geven aan dat zichtbaarheid, betrokkenheid en bevlogenheid toch wel heel
belangrijke elementen zijn voor een goed raadslid.

Cor van der Mark hebben wij ook digitaal mogen spreken. Cor heeft inmiddels
de mooie leeftijd van 72 jaar bereikt en draait al 55 jaar mee in de politiek. Al
vroeg sloot hij zich aan bij het CDA als lid. Hij was toen achttien jaar en ook zijn
interesse kwam voort uit de lessen op school. “Vroeger werd de politiek eigenlijk
bij elke les besproken” zegt Cor. “Volgens mij noemen jullie het nu maatschappij
leer,” zegt Cor lachend.
Een paar jaar later heeft Cor veel internationaal gewerkt in de land- en tuinbouw
export waardoor hij zelf minder actief kon zijn, maar toch bleef politiek altijd een
hot topic aan de eettafel. De vader van Cor is zelf twintig jaar actief raadslid
geweest voor het CDA en zijn vrouw ook nog eens veertien jaar. Negen jaar
geleden besloot Cor dat het dan nu tijd was om zelf ook eens in de raad te stap
pen. Hij zegt hier zelf over: “Je laat eens je stem horen en nog eens, en voor je
het weet, zit je bij de fractie en ga je niet meer weg.”
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Cor van der Mark

In de politiek moet je geduld hebben
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Naast dat Timo vaak zegt wat hij denkt, kan hij vol
gens hemzelf ook soms wat ongeduldig zijn. Cor zegt
hetzelfde over zichzelf. Hij omschrijft zijn mentaliteit als
volgt: “Mijn instelling is echt ‘als een klant belt, neem
ik de telefoon op’. Dit neem ik ook mee in de politiek,
al moet ik daardoor wel een stap terug. In de politiek
moet je geduld hebben. Je hebt niet altijd nú een ant
woord. Als ik dan een week lang geen antwoord heb
gehad, ga ik de wethouder bellen ‘ben ik van je bureau
af gevallen?’.” En terwijl hij deze instelling beschrijft,
kunnen wij hier ook goed inkomen en hard om lachen.
Wat maakt een fractie sterk?
En wat maakt een fractie dan zo sterk? Dat vinden bei
de heren toch wel de diversiteit binnen een fractie. En
dit ligt op het gebied van afkomst, geslacht, beroep
en opleidingsniveau. En wat dragen de heren daar zelf
aan bij? Voor Cor was dit zijn zichtbaarheid en ervaring. Lachend geeft hij aan
dat, sinds hij bij de raad zit, het leven voor zijn vrouw weer een stukje makke
lijker is geworden. Zij hoeft de boodschappen namelijk niet meer te doen. Cor
doet dat liever zelf, want hij wil bij de bakker en groenteboer horen wat er wordt
gezegd en dat weer meenemen in zijn fractie.

Als ik een
week lang geen
antwoord heb
gehad, ga ik
de wethouder
bellen ‘ben ik
van je bureau
af gevallen?

Timo draagt ook bij aan de zichtbaarheid voor zijn fractie, maar juist veel meer
online. Het zijn de vernieuwende ideeën die eerst wat lastiger opgepakt werden
door de toenmalige raad. Maar hij heeft hen ervan weten te overtuigen dat
de zichtbaarheid online heel belangrijk is om kiezers én leden voor de VVD
Ridderkerk aan te trekken. Nu maken ze filmpjes van zichzelf waarop ze zichzelf
voorstellen en belangrijke vraagstukken bespreken. Dit begon met een filmpje
vanaf de eigen telefoon tot nu professionele equipment en een groot bereik via
Twitter, Facebook en Instagram.
We vroegen ook aan Cor hoe hij aankijkt tegen het digitale tijdperk en dáár
zagen we het grote verschil tussen de heren. Cor laat het digitale gedeelte liever
bij het CDA. Maar tussen hen wordt dan ook veel gepingpongd en daar komt
zijn zichtbaarheid weer terug.

Wij vroegen ons dan ook hardop af hoe de heren tegen het fenomeen burger
participatie aankijken, want we voelen toch wel heel erg dat zij zich in willen
zetten voor de burger en vooral het betrekken van de burger erbij. Cor gaf
ons hierin een mooi voorbeeld. In Parijs bestaat er een burgerraad waarbij er
door middel van loting 100 burgers zijn geselecteerd om deel te nemen. Zij
ondersteunen de raad. Volgens Cor is het grote vraagstuk dan wel welke be
voegdheden en taken zo’n burgerraad moet krijgen. Timo is daarin standvastig.
Volgens hem moet burgerparticipatie draaien om het verkrijgen van informatie,
maar moet het ook heel duidelijk zijn voor de burger dat helaas niet alles
gedaan kan worden.
Wat is jouw typische kiezer?
Cor verwacht dat het zijn trouwe kiezers zijn die weer op hem
zullen stemmen. Hij wil hen direct benaderen voor een spreek
woordelijk kopje koffie. Deze groep bestaat uit de mensen met
wie hij al vier jaar lang contact heeft gehad. Voor Timo is de
typische kiezer tussen de twintig en veertig jaar oud die wel
licht voorheen nog niet eerder gestemd. Hij verwacht een totaal
nieuwe doelgroep aan te snijden.

Mensen zijn niet
uit zichzelf gelijk, maar
ze moeten wel gelijke
kansen krijgen om verder
te kunnen komen.

Hoe voeren jullie campagne?
En dat brengt ons op de manier hoe de heren campagne zullen voeren
en hoe zij hun beloftes waar zullen maken. In het Westland heeft het CDA
meerdere ludieke acties uitgevoerd met leuke Mini Coopers en Eendjes. Ze heb
ben ook een kerstboomactie gedaan om ver op voorhand de wens van de bur
ger in te winnen en Cor zal zeker het gesprek blijven opzoeken.
Timo heeft voornamelijk online doorgepionierd en spreekavonden georga
niseerd, waarbij hij voor de vrijheid van de burger kon gaan staan. Hij zegt
namelijk dat hij er tijdens zijn campagne en daarna voor staat dat mensen gelijke
kansen krijgen, want: Mensen zijn niet uit zichzelf gelijk, maar ze moeten wel
gelijke kansen krijgen om verder te kunnen komen. Vanuit de politiek moeten we
zorgen dat mensen die kansen kunnen pakken.” •

Wat zijn je doelen voor de komende vier jaar?
Natuurlijk hebben we ook gevraagd naar de doelen voor de komende vier jaar.
Voor beiden is dit eerst en voornaamst gekozen en herkozen worden. Daar
naast is jongeren ook een onderwerp waar veel focus op komt vanuit zowel Cor
als Timo. Cor betrekt daarin ook nog de senioren in combinatie met de woonge
legenheid en Timo’s doel wordt voornamelijk om de jongeren meer te betrekken
bij de politiek.
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COLUMN

Bouwen aan een
optimale samenwerking
binnen een fractie
DOOR EDWARD PIENA, RAADSLID VVD RIDDERKERK

De gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn achter de
het proces om te komen tot een optimale samen
rug. Voor sommige partijen zal de uitslag tot vreugde
werking binnen een fractie. Het succes van een
geleid hebben, voor andere partijen zal teleurstelling
fractie hangt tenslotte af van het complete team en
overheersen. Voor alle partijen is er echter weinig
niet van de individuen. In deze eerste bijeenkomst
tijd om bij deze vreugde of teleurstelling stil te blijven
na de verkiezingen moeten er voor bepaalde zaken
staan. Politiek kent namelijk nauwelijks rustmomen
spijkers met koppen geslagen worden. De belang
ten en na verkiezingen al zeker niet. Er moet een
rijkste daarvan zijn het vaststellen of de verkozenen
nieuw college gevormd worden, waarbij
hun plek in de gemeenteraad accepteren
in heel veel gemeentes de meeste
en wie de taak als burgerleden/fractieondersteuners op zich gaan nemen.
partijen wel op één of andere
manier betrokken zullen worden.
In de week na de verkiezingen
Het succes van
Ook moet er onder andere
zal in het algemeen de eer
afgestemd worden wie van
een fractie hangt
ste fractievergadering ge
welke partijen in de diverse
af van het complete
pland staan. Tijdens deze
raadscommissies deel gaat
vergadering is het zaak om
nemen en namens de ge
team en niet van
de fractievoorzitter te benoe
meenteraad in het algemeen
de individuen.
men wanneer dat al niet in de
bestuur van gemeenschap
eerste bijeenkomst is gebeurd.
pelijke regelingen de belan
Vervolgens kunnen de afspraken
gen in de gaten houdt. Om de
gemaakt worden over het (roule
druk voor de fracties nog wat op
rend) voorzitterschap van de fractie
te voeren zullen er al vrij snel in een
vergadering, of er al dan niet verslagen van
gemeenteraadsvergadering onderwerpen, zo
fractievergaderingen worden gemaakt en wie de
als de kaderbegroting, op de agenda staan, waarin
secretariële werkzaamheden verricht. Tot slot wordt
raadsleden zich moeten verdiepen. Kortom, gelijk al
er een personele verdeling gemaakt worden voor
werk aan de winkel na de verkiezingen.
beleidsterreinen zoals Financiën, Veiligheid, Ruimte
en Wonen, het Sociaal Domein en Milieu. Probeer te
Toch is het van belang om je als fractie niet te laten
regelen dat minimaal twee personen zich bezighou
opjagen. Het is verstandig snel na de verkiezingen
den met eenzelfde beleidsterrein. Afhankelijk van de
bij elkaar te komen om over de verkiezingsuitslag
grootte van de fractie kan ook een ondersteuner als
te praten. Laat de lijsttrekker het voortouw bij deze
back-up dienen. Neem voor alle hierboven genoem
bijeenkomst nemen. Onder het genot van een stukje
de zaken de tijd en zorg ervoor dat iedereen zich zo
taart en een kopje koffie/thee is het goed om ieder
comfortabel mogelijk voelt bij de hem of haar toege
een even zijn gevoelens over de verkiezingen en de
kende taken. Maak daarbij zoveel mogelijk gebruik
campagne, zonder dat het een diepgaande evalu
van ieders individuele kwaliteiten en ervaring.
atie wordt, te laten ventileren. Dit is het begin van
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De basis voor het fractiewerk is nu gevormd, maar
het lastigste gedeelte voor een stabiele fractie komt
nog. Er moeten in de gehele raadsperiode over veel
onderwerpen besluiten genomen worden en het zal
niemand verbazen dat mensen verschillend over on
derwerpen kunnen denken. Dat is in het dagelijks
leven zo en ook binnen fracties komt dit regelma
tig voor. Het is nu de kunst om als fractie op basis
van de standpunten uit het verkiezingsprogramma
tot eensgezinde besluiten te komen. Dit kan alleen
wanneer men goed naar elkaars standpunten luis
tert en respect heeft voor andersluidende meningen.
Daag ook elkaar uit om alle voor- en nadelen te be
noemen. Welke tegenargumenten zouden andere
partijen naar voren kunnen brengen. Bereid je met
elkaar voor op een eventueel debat. Help elkaar,
samen kom je verder. Mochten in een enkel geval de
meningen verdeeld blijven, geef dan de individuele
fractieleden ruimte om afwijkend te stemmen, zeker
wanneer dat stemgedrag anders ten koste gaat van
hun integriteit of niet in strijd is met het verkiezings
programma.
Helaas zien we gedurende een raadsperiode van
wege verschillende redenen raads- en/of burger
leden afhaken of zich uit een raadsfractie afsplitsen.
Alle bovenstaande adviezen ten spijt zal dit niet te
voorkomen zijn. Er is echter wel een medicijn om
raadswerk leuk te blijven vinden en met elkaar de
eindstreep te halen. Dat gratis medicijn heet plezier.
Een optimale samenwerking binnen een fractie be
reik je alleen maar door met elkaar plezier te hebben
én te houden in het raadswerk.
Het is een voorrecht om raadslid te mogen zijn.
Maak er met de eigen en de andere fracties een
mooie periode van, waarin de zaken voor de inwo
ners zo goed mogelijk worden geregeld. Doe dit met
respect voor elkaar en geniet van het raadswerk. •
Edward Piena
VVD Ridderkerk

EDWARD PIENA
VVD RIDDERKERK
In Rotterdam ben ik geboren
en opgegroeid. Ik heb daar ge
sport en mijn schooldiploma
op het Erasmiaans Gymnasium
behaald. De studie Fiscaal Recht
heb ik via de Erasmus Univer
siteit Rotterdam en de Open
Universiteit afgerond. Sinds
1994 woon ik in Ridderkerk. Ik
ben gehuwd en vader van vier
uiteraard geweldige kinderen.
Mijn arbeidsverleden bestaat
uit verschillende management
functies in branches als kinder
opvang, entertainment en open
baar vervoer. Op dit moment
geef ik als zelfstandige onder
andere fiscale adviezen aan
ondernemers en particulieren.
Tevens ben ik directeur van
ZorgPien, een organisatie die
zorgondersteuning aan huis
levert. Bestuurlijke ervaring heb
ik opgedaan als voorzitter van
de VVD afdeling Ridderkerk en
als penningmeester van Stich
ting Sparta Nieuw Terbregge.
Nu ben ik nog penningmeester
van een VvE. Na twee periodes
zitting te hebben gehad in de
gemeenteraad van Ridderkerk
durf ik ook te stellen dat ik
enige politieke ervaring heb.
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INTERVIEW MET TWEE GRIFFIERS

Met kleine
stapjes kom
je er ook

Een griffier is een belangrijke spil binnen de raad. Als een soort rechterhand
van iedereen zal een griffier adviseren en organiseren. In dit artikel nemen wij
een kijkje in het dagelijks griffiers-leven van Marloes Laurenssen (gemeente
Nuenen c.a.) en Hans Scherpenzeel (gemeente Schiedam). Zij vertellen over
de dagelijkse gang van zaken, de voorbereidingen op de verkiezingen en een
nieuwe raad, maar nemen ons ook mee in de trends van vroeger en nu.

DOOR LESLEY VAN VEEN, COÖRDINATOR NOTUCAST,
EN MARLOES VAN DEN BERG, TEAMLEIDER NOTULEERSERVICE

Eerst even voorstellen
Als eerste gingen wij op bezoek bij Hans Scher
penzeel in het Stadskantoor in Schiedam. Eigen
lijk liggen Hans zijn roots helemaal niet in de lokale
politiek, maar bij Binnenlandse Zaken. Hier is hij
betrokken geweest bij de totstandkoming van de
wet Dualisering. Hans ging destijds het land in met
de zogeheten blauwe boekjes om het woord van de
minister te verkondigen. En tijdens deze tocht door
het land, zag hij hoe leuk het was bij het gemeen
telijk bestuur. Naar aanleiding daarvan is hij in 2003

Een week later troffen wij Marloes Laurenssen digi
taal. Voor haar is het griffiersvak vanuit haar studie
gekomen. Zij heeft politicologie gestudeerd en wilde
daarna heel graag griffier worden. Als griffier kan je
alle kanten bekijken, zowel rood als groen, en krijg je
van alle kanten het een en ander mee. Maar ook het
overal tussenin zitten als een soort olievrouwtje trekt
Marloes heel erg, geeft zij aan. Je hebt te maken met
de raad, het college, het MT, de burger, et cetera.
Daarom is zij 17,5 jaar geleden plaatsvervangend
griffier geworden bij de gemeente Overbetuwe en nu

Een dag als griffier nooit hetzelfde.

Als griffier kan je
alle kanten bekijken,
zowel rood als groen,
en krijg je van alle
kanten het een en
ander mee.
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aan de slag gegaan als plaatsvervangend griffier
bij gemeente Dordrecht. Destijds zat Dordrecht in
samenwerking met de ‘vier duaal’ waarbij er veel
werd gepionierd op het gebied van vergadervor
men. Hieruit ontstond bijvoorbeeld de politieke
avond van gemeente Almere. Vervolgens is Hans in
2006 Griffier geworden in gemeente Goes. Dat was
precies in de tijd van het biddagakkoord. Dat bete
kent dat de coalitie binnen één dag gevormd werd,
achter de rug van de grote winnaar om en dat heeft
veel invloed gehad op de sfeer in de raad. Na tien
jaar was het tijd voor Hans om verder te kijken en is
hij aan de slag gegaan bij gemeente Schiedam.

alweer tien jaar griffier bij de gemeente Nuenen c.a.
Een dag als griffier is volgens Marloes dan ook nooit
hetzelfde. De ene dag ben je bezig met de raads
vergadering voorbereiden voor die week, maar zo
richting de verkiezingen ben je volop bezig met het
inwerkprogramma.
Hoe bereiden griffiers zich voor op de verkiezingen?
Marloes zegt dat dit na de zomer al begint met het
voorbereiden op het inwerktraject. Door middel van
een actieschema wordt in kaart gebracht wat er
allemaal moet gebeuren, want bij elke verkiezingen is

Met kleine stapjes kom je er ook
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er een ander soort inwerkschema. Natuurlijk worden
in dat schema ook de theoretische zaken opgeno
men, maar volgens Marloes is het juist van belang om
op te halen bij de (oude) raad waar de behoefte ligt
en wat de actuele onderwerpen zijn. Daarnaast gaat
de gemeente Nuenen c.a. deze verkiezingen een
grote verandering tegemoet. Zij gaan namelijk over
van het oude commissiemodel op het BOB-model.
Dit vergt binnen de raad een hoop aanpassingen,
omdat het een totaal nieuwe vergaderwijze betreft.
Daarom wordt in dit inwerktraject wél weer een
voorzitterstraining gegeven, waar deze tijdens de
vorige verkiezingen achterwege is gelaten.
En natuurlijk wordt er een feestje van de eerste
raadsvergadering gemaakt. In het kader van team
building wordt er met elkaar gekookt en wat gedronken.
Hans is vooral heel blij dat het normaal plaats kan
gaan vinden, zonder al te veel coronamaatregelen.
Zijn rol in het inwerkproces zit hem in een aantal
aspecten. Allereerst het logistieke en administra
tieve proces goed laten verlopen tussen de raad en
burgerzaken, maar ook de lijsttrekkers goed op de
hoogte houden van alles rondom campagnevoeren.
Voorafgaand aan de verkiezingen worden er politieke
avonden georganiseerd voor alle potentieel toekom
stige raadsleden, alsook alle zittende raadsleden.
Tijdens zo’n avond wordt er voor een (nieuw) raads
lid ingegaan op wat hem of haar allemaal te wachten
staat, want, zo zegt Hans: “Er komt voor een nieuw
raadslid niet alleen een nevenfunctie bij, maar een
hele nieuwe wereld. Een nieuwe taal, geheel eigen
dynamiek, de agenda, nieuwe vrienden, et cetera.
Het is best zoeken in het begin. Hoe ga je om met
mensen die je best aardig vindt, maar bij een andere
politieke partij zitten? Hoe moet je omgaan met
dat raadsleden elkaar tijdens een raadsvergadering
voor de camera’s naar het leven staan en daarna

heel harmonieus met elkaar nababbelen? Het is ook
essentieel dat, vanaf het moment dat je raadslid
wordt, mensen anders naar jou gaan kijken, want je
hebt – bescheiden, maar goed – toch macht en in
vloed. De wijze waarop jij benaderd wordt, is anders.”
De politieke avonden zijn eigenlijk al de start van het
inwerkproces, maar wanneer de raad echt gekozen
is, wordt er in gemeente Schiedam een heel jaar
uitgetrokken voor het inwerkproces. In het begin
heel intensief, met twee avonden per week – vier
weken lang teambuildingsactiviteiten en daarna wat
gematigder. En erg belangrijk! Na afloop van elke
inwerkavond is er een borrel, want zoals Hans zegt:
“zonder borrel, geen gemeentebestuur!”.
Een verschil wat naar voren kwam in de voorberei
dingen richting de verkiezingen is dat bij gemeente
Nuenen c.a. de griffie zich niet bezig houdt met de
promotionele kant van de fracties. Marloes geeft
hier over aan dat de raad bijvoorbeeld de fractie
debatten zó actief oppakt met de lokale omroep
en bibliotheek dat zij soms enkel een adviserende
rol hoeft aan te nemen. Dit terwijl in gemeente
Schiedam Hans juist ook in contact staat met de
lokale omroep SchieTV om hen te adviseren welke
partijen leuk zijn om tegen elkaar in debat te zetten
en dat soort zaken.
Wij kunnen ons wel voorstellen dat dit
bijzondere verkiezingen zijn, terugkijkend
op de afgelopen twee jaar. Hoe was dit voor
de griffie?
Net als iedereen, zijn deze griffiers het met elkaar
eens. Het komt zoals het gaat en het gaat zoals het
komt, maar het is toch wel heel fijn om straks de
raadsvergaderingen weer fysiek te kunnen houden.
Vooral ook om na een hete discussie nog even dat

Er komt voor een nieuw raadslid niet alleen een
nevenfunctie bij, maar een hele nieuwe wereld.
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luchtige babbeltje achteraf te kunnen hebben tijdens
de borrel (in Schiedam steevast met een Gin Tonic).
Marloes zegt daarover; “Het blijft zo raar om na een
bewogen raadsvergadering gewoon op dat hoorntje
te klikken en klaar”. Ze geeft aan dat de emotie er
enerzijds daardoor volledig uit wordt gehaald, maar
anderzijds juist niet. Hans is het daarmee eens.
Digitaal zorgt volgens hem voor zelfcensuur en in
effectieve non-verbale communicatie en dat maakt
een discussie onnodig ingewikkeld.
Toch blijven beide gemeentes wel sommige bij
eenkomsten en vergaderingen digitaal doen. Het
scheelt volgens beide griffiers zoveel reistijd en het
levert ook vaak gemak op. Volgens Marloes is het
zoveel makkelijker voor een raadslid met een fulltime
baan om een regiobijeenkomst met presentatie te
volgen vanuit de luie stoel thuis, dan weer in de file
naar de bijeenkomst te reizen.
De trend digitalisering heeft door corona
wel een enorme vlucht genomen. Welke
andere trends verwacht je dat de komende
tijd een grote rol gaan spelen?
Binnen gemeente Nuenen c.a. specifiek gaat het
BOB-model een grote rol spelen. Dit wordt voor
hen een grote verandering waarbij het doel is om
flexibel en open met elkaar een vergadering in te
gaan. Hierdoor zal de landelijke trend van meer
burgerparticipatie ook een grote sprong gaan

 emen. Marloes zou met meer participatie van in
n
woners willen bereiken dat er ook burgers naar
voren stappen die niet direct interesse hebben in de
lokale politiek. Het liefst gaat dit veel verder dan de
vijf minuten inspreektijd bij een vergadering, maar
bijvoorbeeld door middel van een presentatie aan
de raad over een onderwerp dat belangrijk is voor
de inwoners. In haar optiek is het noodzaak dat de
burgerparticipatie stijgt, omdat er nu een groot ge
deelte van de burgers niet wordt gehoord. Voor haar
wordt dus het vraagstuk ‘Hoe krijg je de zwijgende
meerderheid ook betrokken bij de plannen en ont
wikkelingen?’ de komende vier jaar erg belangrijk.
Hans ziet de rol van burgerparticipatie ook toe
nemen en dit gaat volgens hem veel dynamischer
zijn dan de koffietafel. Op dit moment zegt de raad
eigenlijk nog ‘Inwoner wacht maar. Wij komen naar u
toe, stellen u de vragen en u geeft antwoord’, maar
juist dit gaat veranderen volgens Hans. De inwoner
gaat dit niet langer pikken en een verstandige raad
zal dus de deur openzetten om de inwoners zélf te
laten komen of naar hen toe te gaan met een blanco
blad en enkel de vraag ‘hoe gaat het?’. Gemeente
Schiedam heeft naar aanleiding van een concrete
gebeurtenis veel tijd geïnvesteerd in richtlijnen en
regels omtrent het vraagstuk ‘hoe ga je om met
raadsvoorstellen die naar de raad komen?’ om er
voor te zorgen dat de burger niet wordt overgeslagen
als het ware.

Met kleine stapjes kom je er ook
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dachten mij de les te lezen, kon ik heel hoog van de
toren gaan blazen of mijzelf bewijzen door mee te
denken. En dat heeft gewerkt, want als ik nu zie wat ik
allemaal kan doen wat ik eerst niet deed… Zo’n
BOB-model had in het begin niet gekund.”

Maar dat is niet het enige wat we volgens Hans in
de komende vier jaar gaan zien. De fragmentatie van
partijen zal volgens hem blijven toenemen. Marloes
weet op haar beurt dat dit inderdaad een trend is
die we landelijk zien, maar waar Nuenen c.a. vanaf
wijkt. Bij hen staat zelfs een partij op de lijst die
vroeger uit drie partijen bestond en nu samen verder
gaan onder PvdA/GroenLinks.
Hans verwacht ook dat de keuze van de kiezer meer
zal gaan om de beeldvorming van het persoonlijke
profiel. “We gaan meer identiteitspolitiek in. We gaan
dit ook meer zien in uitingen. Het wordt relevanter
om te vermelden wat voor leuks je op de zater
dag gedaan hebt, dan wat je ingebracht hebt in de
raadsvergadering voor dinsdag”. Dit is positief vol
gens Hans, want een kiezer blijft lokaal vaak vluchtig
en zal zich nu persoonlijk meer gaan binden.
Toch wil Hans ook nog een derde trend aanhalen,
die minder positief is. De raadsleden zullen volgens
hem meer externe druk gaan ervaren. Agressie en
geweld via sociale media gaat steeds meer spelen.

Volgens Hans was je vroeger als raadslid de koning
als je regelmatig geciteerd werd in de plaatselijke
krant en tegenwoordig vragen de raadsleden om
alleen maar de fractie te noemen. Dit door de nega
tieve reacties die online geplaatst worden in hoge
aantallen onder de stukken. Hans vindt dat deze
trend spoedig moet stoppen.
Na deze maatschappelijke onderwerpen,
gingen we ook weer terug naar de leuke
weetjes. Met twee van deze ervaren griffiers, maar met totaal andere ervaringen,
waren wij benieuwd naar hun visie op de
goede eigenschappen van een griffier:
Marloes omschreef het als volgt: “Het ligt een beetje
aan de gemeente. Bij ons is het heel erg belang
rijk dat je onafhankelijk bent, maar bij andere ge
meentes kan een zichtbare griffier heel belangrijk
zijn. Op zoek gaan naar draagvlak is ook een be
langrijke. Toen ik bij gemeente Nuenen c.a. begon
als griffier, was ik echt een Benjamin. Ik kwam als
jong guppy binnen en ik moest mijn rol echt ver
dienen. Toen de toenmalig zittende raadsleden

Hans gaf aan dat je als griffier echt moet weten wat
er aan de andere kant van de tafel gebeurt. “Hoe
is het voor een raadslid om raadslid te zijn? Hoe
moet hij of zij balanceren tussen werk, gezin en een
hobby die zestien tot twintig uur per week kost?”
Maar ook kijken naar wat een raadslid motiveert is
volgens Hans van groot belang. En daarom is een
goede griffier in staat om een raad te verbinden en
hen te helpen om de bal hoog te houden.
Kijkend naar deze eigenschappen en de
ervaring die je nu hebt – wat had je tegen
je jongere zelf aan het begin van je carrière
gezegd?
Hans lacht: “Ik zou mezelf het volgende advies
geven: je moet meer duwen dan trekken, niet te ver
voor de groep komen te staan. Niet te veel willen,
maar een beweging in gang zetten die je verder
vooruit duwt dan dat je er zelf voor gaat staan met
een touw en iedereen naar je toe probeert te trekken.”
Marloes gebruikt een zin die in onze opinie voor
iedereen goed zou zijn: “Met kleine stapjes kom je er
ook”. Ze geeft aan dat ze gaande weg haar ambities
bij heeft moeten stellen en vaak een deksel op haar
neus heeft gehad, maar terugkijkend op haar carrière
tot nu toe is zij erg trots.

Het wordt relevanter om te
vermelden wat voor leuks je op
de zaterdag gedaan hebt, dan
wat jeingebracht hebt in de
raadsvergadering voor dinsdag.
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Waar ben je als Griffier het meest trots op
in je carrière tot nu toe?
Voor Marloes ligt dit heel persoonlijk bij de invoer
van het BOB-model in gemeente Nuenen c.a.. De
raad stond vroeger bekend als een vechtraad, maar
het nieuwe vergadermodel is zo eensgezind en una
niem ingevoerd dat zij daar waanzinnig trots op is.
Ze heeft veel kunnen betekenen in dit proces. En dat
maakt dat zij voorlopig ook nog goed op haar plek
zit in gemeente Nuenen. Ten eerste om de prak
tische invoering van het BOB-model mee te maken
en ten tweede omdat de raad haar deze positie gunt
en heeft gegeven. Daar blijkt in haar ogen veel waar
dering uit.
Hans denkt hier lang over na, want hij heeft zo veel
dingen meegemaakt, maar toch kiest hij voor de af
gelopen twee jaar. Gewoon dat de raad, de griffie en
ieder ander is blijven staan. •

Gemeente met meest
aantal vergaderingen

Gemiddelde
zittingsduur
raadsleden

Gemeente
3,54
Rotterdam,
uur
261 verga
deringen
Gemeente
Rotterdam, 15 uur
en 32 minuten

5%

16%

23%

Hoe lang
wordt er
gemiddeld
vergaderd?

57%

Langste vergadering

Korter dan 1 jaar
Tussen de 1 en 4 jaar
Tussen de 4 en 8 jaar
Langer dan 8 jaar

Onderwerp met
de meeste moties

6%
Veiligheid
5%
Onderwijs

Gemeente met
meeste ingediende
moties

6%
Overig
16%
Sport, Cultuur
en Recreatie
15%
Sociaal
domein

7%
Volksgezondheid
en milieu

Gemeente met de
meeste en minste partijen
op de kieslijst

Gemiddeld aantal raadsleden
per gemeente

ca. 25

Totaal aantal raadsleden
in Nederland

ca. 8.500
Gemiddelde leeftijd
van raadsleden

54,1 jaar

69%
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Hoe oud is het jongste
raadslid en hoe oud is
het oudste raadslid?

20 jaar
en 85 jaar

Verhouding man/vrouw
in de gemeenteraad

31%

Gemeente
Arnhem,
1972 moties

10%
Bestuur en
Ondersteuning
11%
Vokshuisvesting
en Ruimtelijke
Ordening

13%
Economie
12%
Verkeer, Vervoer
en Waterstaat

34 partijen
(Emmen) en
6 partijen
(Aa en
Hunze)

Hoeveel tijd zijn
raadsleden per week
kwijt aan het
raadswerk?

16,75 uur
Hoeveel tijd besteden
raadsleden aan
hun volksvertegen
woord igende taken?

25,4%
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Praktische tips van
Necker van Naem
DOOR DICK VAN DER HARST, INTERIMMER BIJ
VERSCHILLENDE GEMEENTES VANUIT NECKER VAN NAEM

Gefeliciteerd! U bent raadslid! Een mooie en eervolle functie
waar u trots op kunt zijn. Misschien dat u de eed of de belofte al
hebt afgelegd, of misschien komt dat nog, maar inmiddels zijn de
uitslagen bekend en weet u zeker dat u zich de komende vier jaar
in mag zetten voor de inwoners in uw mooie gemeente. Heel veel
succes en vergeet niet er ook van te genieten!

In dit artikel wil ik u wat meegeven over enkele zaken
die tijdens uw termijn als raadslid ongetwijfeld aan
bod zullen komen. Als adviseur bij Necker van Naem
zie ik veel verschillende gemeenteraden en hoewel
elke gemeente uniek is, zijn er toch altijd meer ge
mene delers dan de meeste mensen toe willen ge
ven. Ik wil ze in deze column even kort aanstippen
en u handvaten geven hierin goed mee om te gaan.

De Omgevingswet &
de Regionale Energie Strategie
Iets waar niemand de komende tijd omheen kan
binnen gemeenteland is de naderende omgevings
wet en de alomvattende energietransitie. Beide
ontwerpen verdienen eigenlijk hun eigen complete
artikel, maar helaas is er hier slechts ruimte voor een
korte samenvatting.
De omgevingswet is een nieuwe wet die alle regels
rondom ruimtelijke ontwikkeling, zoals bouwpro
jecten, wil vereenvoudigen. Deze wet komt uit Den
Haag en bepaalt verder dat elke gemeenteraad een
eigen omgevingsvisie vaststelt. Hierin staat eigenlijk
vooral hoe de gemeente wil zien dat haar inwoners
kunnen wonen, werken en leven. De omgevingswet
is enkele keren uitgesteld en dit betekent dat de
omgevingsvisie ook in veel gemeenten nog niet is
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vastgesteld. Maar zelfs als dit niet zo is, zal het iets
zijn waar de nieuwe raad zich intensief mee bezig
houdt, al was het maar om de vinger aan de pols te
houden met de implementatie ervan!
De Regionale Energie Strategie, kortweg de RES,
zal ook een rode draad door uw raadslidmaatschap
blijven. Omdat we in Nederland ons willen houden
aan de klimaatafspraken, is er de ambitie om het
gebruik van niet-duurzame brandstoffen zo veel
mogelijk te verminderen. En omdat elke regio zelf
het beste kan beslissen op wat voor manier dit in
gevuld kan worden voor hen, is Nederland verdeeld
in 30 energieregio’s. Deze bepalen samen een RES.
De ene regio is bijvoorbeeld meer geschikt voor
windmolens dan de andere, waar er juist ingezet kan
worden op meer zonnecollectoren. De RES is een
doorlopend proces en zal elke twee jaar herijkt wor
den. In de meeste gevallen is de RES 1.0 in 2020
vastgesteld, wat betekent dat u dit jaar zult kijken of
de afspraken aangepast moeten worden.

bos te zien. Mocht u nou ook een steuntje in de
rug kunnen gebruiken, aarzel dan niet om uw grif
fie om hulp te vragen! Zij zijn vaak vanaf het begin
betrokken geweest bij het hele proces en kunnen
u helpen wegwijs te worden in het hele proces. Zij
weten welke ambtenaar u even zou kunnen bellen
voor een bijpraat sessie, kunnen u de resultaten
laten zien van de inspraakavonden waarbij inwo
ners hun mening konden geven of laten u zien welke
documenten nou écht relevant zijn voor deze
onderwerpen. Wat hierbij ook nog helpt, is goed kijken
hoe het raadsinformatiesysteem precies werkt.
NotuBiz ondersteunt u hierin en legt u in trainingen
en de kennisbank uit hoe u gemakkelijk de stukken
kan vinden die u wilt hebben.
Als afsluiter hierover wil ik opmerken dat dit soort
nationale wetgeving met een regionaal karakter iets
lijkt te worden waar u vaker mee te maken zult heb
ben. Zaken als (jeugd)zorg bijvoorbeeld is iets waar
bij beslissingen in Den Haag soms grote gevolgen
kunnen hebben voor de eigen gemeente.

De griffie & het inwerkprogramma
Ik schreef al eerder over deze club mensen, maar
de griffie is er voor u, voor de gehele raad. Of u nu
op zoek bent naar onafhankelijk advies, wilt weten
hoe sommige dingen precies werken binnen uw
gemeente of gewoon nog een luisterend oor nodig
hebt, de griffie staat voor u klaar. Raadsleden hebben
me wel eens gezegd dat ze het moeilijk vinden om
precies te weten wat ze nou wel aan de griffie kun
nen vragen en wat niet, maar mijn antwoord daarop
is simpel: u kunt altijd terecht bij de griffie voor al
uw vragen. Sterker nog, elke griffie die ik heb ge
zien zou het jammer vinden als ze zouden weten dat

u met vragen zou blijven zitten. Daarnaast, u bent
waarschijnlijk niet de enige met dergelijke vragen en
als de griffie dit signaleert kunnen zij dit aangeven
binnen de gemeentelijke organisatie waardoor er
waarschijnlijk iets geregeld kan worden voor álle
raadsleden. Politiek is soms een eenzame roeping,
helemaal als u bijvoorbeeld een eenmansfractie
vormt. Het is dan fijn om te weten dat er altijd een
groep mensen is die voor u klaar staat.
Praktisch elke griffie organiseert een soort inwerk
programma voor nieuwe en al langer meedraaiende
raadsleden. Dit is altijd nuttig om te volgen, zelf
wanneer u al een aantal raadsperiodes meeloopt.
Naast handzame tips zoals een cursus raadsinfor
matie, inhoudelijke overdrachtsdossiers vanuit de
organisatie, bijvoorbeeld over de voortang van de
RES en de Omgevingsvisie, ook een (opfris)cursus
in de praktische kanten van het raadswerk. Hoe
dient u schriftelijke vragen in, waar dienen de
verschillende procedurele commissies precies voor
en wie worden de voorzitters van alle soorten com
missie? Dit soort momenten is ook een uitgelezen
kans om de raadsleden van andere partijen beter
te leren kennen. Het is een moment om elkaar
alvast in te kunnen schatten en te bepalen of jullie
op sommige onderdelen misschien wel samen op
kunnen trekken, maar ook om elkaar op een andere,
meer sociale manier te leren kennen. Hier kunnen
nieuwere raadsleden leren van de ervaring van de
veteranen en is er de mogelijkheid om elkaar ook
buiten de debatten in de raadzaal te leren kennen.
Maak hier vooral gebruik van!
Mocht u na het lezen van dit stukje nog vragen
hebben, laat het me dan vooral weten! Ik ben altijd
bereikbaar op het e-mailadres dick@necker.nl •

Zowel de RES als de omgevingswet is een al jaren
lang doorlopend proces waar oneindig veel informa
tie over te vinden is. Google voor de grap eens de
termen, of zoek binnen het raadsinformatiesysteem
van uw gemeente en u begrijpt meteen waarom het
voor veel mensen moeilijk is om door de bomen het
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Heldere politieke
besluitvorming
met NotuBiz
NotuBiz staat voor u klaar zodat u zich volledig
kunt richten op datgene wat het beste is voor
uw gemeente. Een plek waar inwoners zich thuis
voelen en waar alle belangen goed zijn gewogen.
Heldere politieke besluitvorming is daarbij een
voorwaarde. En dat is zeker niet vanzelfsprekend. Om democratie goed te laten werken moet
iedereen goed en volledig geïnformeerd zijn:
degenen die de beslissingen maken, maar ook
iedereen die hierdoor geraakt wordt. De juiste
informatie op het juiste moment is cruciaal. Het
is vaak een flinke uitdaging om dit voor elkaar te
krijgen. En juist dát is waar wij ons bij NotuBiz
samen sterk voor maken.

Een overload aan informatie

We krijgen het voor elkaar

De hoeveelheid informatie voor u als raadslid is
enorm en blijft toenemen. Dossiers, beleidsstukken,
notities en schriftelijke vragen. Wie heeft wat nodig,
wanneer en waar? Het lijkt soms onbegonnen werk
om de juiste informatie op de juiste plek te krijgen.
Dit wordt bemoeilijkt door systemen die niet goed
samenwerken, complexe processen, tijdrovend
handwerk in het vinden van stukken en gebrek aan
overzicht. Wij zetten ons met toewijding in om deze
versnippering te bestrijden.

Onze mensen zijn nieuwsgierig en inventief. We
gaan met plezier in gesprek om complexe vraag
stukken te verkennen. Vanuit een scherpe analyse
helpen we bij het ontwerp en de bouw van uw ideale
raadsinformatiesysteem. We nemen ruim twintig jaar
aan vakkundigheid mee en hebben onze blik op de
toekomst. Elke dag verkennen we zo de nieuwste
digitale mogelijkheden. Bij moeilijkheden zetten we
door en vinden een weg. Als Rotterdamse aanpak
kers doen we wat we beloven. We helpen u graag
met heldere besluitvorming; van het eerste initiatief
tot en met het definitieve besluit.

Wij helpen met overzicht en gemak
Bij NotuBiz helpen we het besluitvormingsproces te
stroomlijnen, van het eerste initiatief tot het definitieve
besluit. We hebben alles in huis: een breed palet aan
slimme IT-oplossingen, integratie mogelijkheden én
experts die uit het juiste hout gesneden zijn. We wer
ken in nauwe samenwerking met uw organisatie voor
het optimale resultaat. Niets staat ons in de weg.
Stel u voor: een persoonlijke omgeving waarin
raadsinformatie gepersonaliseerd beschikbaar is en
waar u in direct contact staat met inwoners. Zodat
u zich eenvoudig kunt voorbereiden op besluit
vorming. Geen urenlange zoektocht meer naar de
juiste stukken. Met een druk op de knop vinden wat
u nodig heeft. Het kan met NotuBiz.

Het raadsinformatiesysteem (RIS)
van de toekomst
Het is de visie van NotuBiz dat u als raadslid zo effici
ënt mogelijk kunt (samen)werken in het hele besluit
vormingsproces. Daarvoor werken wij aan het RIS
van de toekomst; hét samenwerkingsplatform voor
heldere besluitvorming. Maar wat betekent deze
ontwikkeling voor u als raadslid? Allereerst wordt in
het RIS van de toekomst informatie vanuit verschil
lende bronnen geïntegreerd tot één helder en over
zichtelijk proces. Zo kunt u alle benodigde stukken
op één centrale plek vinden. Daarnaast kunt u in het

RIS van de toekomst voorkeuren instellen voor het
tonen van informatie die voor u van belang of rele
vant is. Zo heeft u snel en gemakkelijk toegang tot
de juiste informatie. Als laatste wordt in het RIS van
de toekomst interactie met onder andere inwoners
en de griffie vereenvoudigd. Zo staat u dichterbij
inwoners en kunt u optimaal samenwerken met
andere personen binnen (en buiten) uw gemeente.

Samenwerking met raadsleden
Deze raadsperiode zal bij NotuBiz in het teken staan
van het realiseren van ons RIS van de toekomst. We
doen dat niet alleen. Want wij erkennen het belang
van een goede samenwerking en streven naar duur
zame relaties. Ook met u als raadslid. Wij vinden
het belangrijk om samen met onze klanten nieuwe
ontwikkelingen in te zetten. Van ontwerp tot imple
mentatie. Een voorwaarde voor succes, vinden wij.
Immers, effectiviteit en gebruiksgemak zijn in het
drukke bestaan van raadsleden van cruciaal belang.
Graag nodigen wij u in deze raadsperiode uit om
ons te voorzien van feedback over het gebruik van
onze software of uw wensen voor het RIS van de
toekomst. Voor ons essentiële input om uw gebrui
kersbeleving verder te kunnen verbeteren! •

Geen urenlange zoektocht meer naar de juiste stukken. Met een druk
op de knop vinden wat u nodig heeft. Het kan met NotuBiz.
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Woordzoeker
AMBTENAAR
DUALISME
GEMEENTESECRETARIS
MOTIE
RAADZAAL
WETHOUDER
AMENDEMENT
FRACTIE
GRIFFIER
OMGEVINGSWET
STADSBESTUUR
ZETELS
BURGERPARTICIPATIE
GEMEENTEHUIS
INWONER
RAADSLID
STEMBILJET

Dankwoord

Kruiswoordpuzzel

De aankomende tijd zal voor veel raadsleden zoeken zijn. Zoeken
naar uw rol binnen de raad, zoeken naar samenwerkingen en
natuurlijk zoeken in het raadsinformatiesysteem. NotuBiz onder
steunt al meer dan twintig jaar gemeenteraden met verschillende
oplossingen, waaronder het RIS en onze vergaderapp. Om u een
vliegende start te bieden tijdens de nieuwe raadsperiode hebben wij
een uitgebreide kennisbank gemaakt. Hierin vindt u handleidingen,
quick-start-guides, kennisclips en verschillende kennisitems.
Onze experts hebben alle functionaliteiten van het systeem voor u
uitgewerkt in overzichtelijke pagina’s en video’s. Neem vooral een
kijkje en leer van onze specialisten!

Horizontaal

U vindt de kennisbank op www.kennisbank.notubiz.nl.
We wensen u veel succes de aankomende raadsperiode!

3. De wet die er voor zorgt dat de gemeenten
mensen helpt om zo lang mogelijk thuis te
blijven wonen
4. Onderbreking tijdens een vergadering
7. Voorzitter van het college
8. Inkoopopdracht van de overheid
9. Hoogste bestuursorgaan van de gemeente

Verticaal
1. Door middel van een ... spreekt de raad een
oordeel uit of doet hij een wens of verzoek aan
het college
2. Middel om burgers de kans te geven kort en
krachtig hun standpunt te laten geven
5. Middel om stemmen te werven
6. Schriftelijk bewijsstuk dat iemand bevoegd is
benoemd te worden voor een bepaalde functie
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Bezoekadres
K.P. van der Mandelelaan 110
3062 MB Rotterdam
Postadres
Postbus 833
3000 AV Rotterdam
Telefoon 010-7890990
E-mail: info@notubiz.nl

