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VO ORW OORD

Het belang van onderzoek
voor een sterke raad
Raadslid.Nu is als Nederlandse Vereniging voor Raadsleden dé belangenbehartiger van alle raadsleden in Nederland en de bijzondere gemeenten in het Caribisch gebied. Belangenbehartiging is onze kerntaak. Wij zetten ons elke dag weer in voor goede randvoorwaarden
voor raadsleden, zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen.
Denk bijvoorbeeld aan een realistische raadsvergoeding en faciliteiten
voor raadsleden die met agressie of geweld te maken hebben gehad.
Om ons werk als belangenbehartiger goed te kunnen doen, hebben wij
inzicht nodig. Inzicht in hoe raadsleden hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol invullen. Inzicht in de manier
waarop zij hun ondersteuning organiseren. Inzicht in hoe zij omgaan
met de nieuwe rol van inwoners in deze participatiesamenleving. Om
dit inzicht te krijgen, doen wij onder andere regelmatig onderzoek onder raadsleden zelf of onder mensen en organisaties die rondom de
gemeenteraad opereren. Deze onderzoeken resulteren dan in rapporten en factsheets die wij als vereniging weer kunnen gebruiken om
thema’s te agenderen en projecten en activiteiten mee op te zetten.
Maar ook andere partijen zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
de VNG en de Vereniging van Griffiers kunnen er hun voordeel mee
doen.
Bovenal doen we deze onderzoeken voor raadsleden zelf. Om raadsleden inzicht te geven in hoe zij hun werk doen. Om
beeld en geluid bij bepaalde thema’s te geven, waaraan raadsleden en gemeenteraden zich vervolgens kunnen spiegelen. Hen
bijvoorbeeld bewust te maken van het feit dat gemeenteraden voor eigen opleiding, onderzoek en ondersteuning minder
dan 1 procent van de totale omvang van de gemeentebegroting reserveren. Op deze manier proberen we raadsleden en
gemeenteraden te stimuleren in zichzelf te investeren. In materiële én immateriële zin. Wij hopen dat gemeenteraden en
daarmee de lokale democratie zich zo kunnen versterken. Niet voor niets is het motto van onze vereniging al jaren: Een sterke
raad doet er toe.
Mark den Boer
Voorzitter Raadslid.Nu
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Onderzoek
Raadsleden
Aanzien of afzien
in 140 karakters

Het aanzien van de raad
bij inwoners
Het aanzien van de gemeenteraad is de laatste jaren afgenomen. Er zijn manieren
om daar verandering in te brengen. Een gemeenteraad met aanzien heeft minder
moeite om goede raadsleden te werven.

Lex Cachet en Niek Verkaik MSc van OBMC Consulting – 12 januari 2015

Een raad met aanzien
Zestig procent van de raadsleden vindt dat het aanzien van

Aanbevelingen

de gemeenteraad is afgenomen. De noodzaak om hierop in te

• Regel meer ondersteuning en scholing voor raadsleden

grijpen is groot. Een raad die hoog aanzien geniet, heeft minder
moeite om op niveau nieuwe raadsleden te werven, dan een raad
met een laag aanzien. Daarnaast heeft het aanzien van de raad
invloed op de relatie met andere gemeentelijke bestuursorganen
en op andere partners in de gemeente.

vanuit de griffie. Ook politieke partijen moeten hierin hun
verantwoordelijkheid nemen.
• Zorg voor meer zelfstandige, onafhankelijke communicatie voor
de raad vanuit de griffie.
• Trek het politieke en inhoudelijke debat over bijvoorbeeld de
nieuwe gemeentelijke taken als raad naar je toe en neem proactief

Duidelijkheid voor burgers
Het aanzien van de raad wordt mede bepaald door de
duidelijkheid die de raad over zichzelf geeft. Het is voor burgers

het initiatief hierin.
• Scheep burgers niet af met de boodschap dat de raad ergens niet
over gaat. Leg vooral uit wat je wel weet en kan.

niet altijd duidelijk wat de raad wel en niet kan en doet. Des te

• Zorg dat de vergoeding voor de raadsleden past bij de taken.

meer horen ze over schandalen, politieke crises en problemen

• Houd het politieke debat zakelijk en vermijd ruzies en herhalingen.

met complexe regelgeving en regionalisering van gemeentelijke

• Koester als raad een terughoudende rol.

taken die de raad niet kan oplossen.

• Grijp snel en drastisch in bij integriteitsschendingen.
• Evalueer de effecten van de dualisering op de raad en de

Effectiever werken
De raad heeft haar eigen aanzien echter in eigen hand. Met
name korter en effectiever vergaderen, betere ondersteuning
van de raad in regionale samenwerking en betere communicatie
over wat de raad doet en wat de bevoegdheden van de
gemeenteraad zijn, kan bijdragen aan een positief aanzien.

Meer weten?
http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/
essay_aanzien_of_afzien_2015-01-12.pdf
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raadsleden.

Onderzoek
Dag voor de Raad

Hoe raadsleden zelf naar
de gemeenteraad kijken
Raadsleden blijken een verschillende kijk op de rol en positie van de raad te hebben.
Zijn positie als hoogste gemeenteorgaan is zeker niet onomstreden.

Overheid in Nederland – Maart 2017

Het hoogste bestuursorgaan van de gemeente
Iets meer dan de helft van de gemeenteraadsleden beschouwt

Aanbevelingen

de raad daadwerkelijk als het hoogste bestuursorgaan van de

• Voer individueel en collectief met elkaar het gesprek hoe je

gemeente. Een derde deel (32 procent) van de raadsleden is

als raad, het hoogste bestuursorgaan in de gemeente, je rol

het daarmee oneens. Deze raadsleden beschouwen de raad
(zeker) niet als hoogste bestuursorgaan en meest invloedrijk in
het lokaal bestuur. Ook beschouwt iets meer dan de helft van

en positie ten behoeve van de inwoners kunt realiseren
• Stel je zelf als raad de vraag of een raadsprogramma nodig
en wenselijk is, naast of in plaats van een collegeprogramma

de raadsleden (51 procent) de raad als gelijkwaardig partner van
het college van burgemeester en wethouders (B en W).
Invloed van de raad
Wanneer het gaat om de invloed op het beleid, verschillen
collegeleden en gemeenteraadsleden duidelijk van mening over
de mate van invloed van de raad. Van de raadsleden vindt 38
procent het college van B en W de meest invloedrijke instantie in
het lokaal bestuur. Volgens 52 procent van de collegeleden is het
college van B en W de meest invloedrijke instantie.
Loyaliteit ligt niet bij de raad
De loyaliteit van raadsleden ligt in de raadszaal duidelijk niet bij
de gemeenteraad. Loyaliteit aan de eigen fractie (46 procent)
en loyaliteit aan de eigen opvattingen (41 procent) scoren veruit
het hoogst. Loyaliteit aan de gemeenteraad is voor slechts 9
procent van de raadsleden belangrijk in zijn of haar functioneren.

Meer weten?
http://www.raadslid.nu/content/
krap-helft-raadsleden-ziet-raad-als-baas
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Onderzoek
Raadsleden in 140 karakters

Hoe raadsleden meer halen
uit social media
Veel raadsleden zijn actief op Twitter. Ze kunnen meer halen uit dit medium door er
actiever op te worden en er slimmer mee om te gaan.

Amber de Zeeuw, Melissa Blekkenhorst en Anna Bleakly, Utrecht Data School – 1 juli 2016

Twitterende raadsleden
Raadsleden kunnen beter gebruikmaken van Twitter dan

Aanbevelingen

zij nu doen. Van de 8933 raadsleden zijn er 5569 die een

• Wees herkenbaar als raadslid.

Twitteraccount hebben. De meeste tweets worden verstuurd

• Wees vindbaar via een account dat het logo, de naam van de

door een klein aantal raadsleden. Het grootste gedeelte van de
twitterende raadsleden heeft het afgelopen jaar weinig tweets
verstuurd.

partij en een foto bevat.
• Gebruik een biografie met daarin het woord
‘raadslid’/‘fractievoorzitter’ + partij + gemeente.
• Sluit via Twitter aan bij actualiteiten.

Meer rendement te behalen
Daar valt meer uit te halen. Bijvoorbeeld door het gebruik van
mentions en hashtags. Daarmee worden ze beter gevonden op
onderwerpen waarvoor ze aandacht vragen. Ook is het niet altijd
goed gesteld met de herkenbaarheid van raadsleden. Dat komt
doordat zij niet goed aangeven dat ze raadslid zijn of verbonden
zijn aan een bepaalde politieke partij.
Beter vindbaar
Raadsleden zijn op Twitter het beste herkenbaar en vindbaar
wanneer hun account de volgende gegevens bevat: een
volledige voor- en achternaam, een duidelijke foto van het
raadslid (+logo/naam van partij in de foto) en tot slot een
biografie met daarin het woord ‘raadslid’/’fractievoorzitter’ +
partij + gemeente.

Meer weten?
www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/
raadslid.nu_research_rapport_datum_aangepast.pdf
www.raadslid.nu/content/
raadslid-blijft-op-twitter-teveel-eigen-community
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• Maak voor de vindbaarheid slim gebruik van de functies van
Twitter, zoals mentions en hashtags in tweets en in de biografie.
• Communiceer op social media altijd hetzelfde als via andere
communicatiekanalen.

Onderzoek
De gemeente in het social mediatijdperk

Waarom de raad actief moet
zijn op social media
Social media helpen gemeenteraden om meer contact aan te gaan met de burgers.
Daarnaast zijn social media instrumenten die hen helpen om inzicht te krijgen in wat
burgers en bedrijven denken en doen.

Tim Brussel – December 2016

Het belang van social media
Gemeenteraden kunnen social media gebruiken om in contact

Aanbevelingen

te komen met burgers en om hen te informeren. Daarnaast

• Gebruik ‘(gemeente)raad [naam gemeente]’ als accountnaam op

zijn het tools die helpen om op de hoogte te zijn van de
opvattingen van burgers en bedrijven. Burgers kunnen via social
mediaplatforms ook inspraak verkrijgen en voor de lokale politiek
geënthousiasmeerd worden. Daarnaast bieden social media de

Facebook en Twitter. Dit vergroot de vindbaarheid.
• Maak als gemeenteraad een (zakelijke) pagina aan, in plaats van
een ‘persoonsaccount’ te nemen.
• Om meer jongeren te kunnen bereiken, is het verstandig om naast

mogelijkheid tot rechtstreekse interactie doordat gebruikers

Facebook en Twitter ook andere social media te gebruiken. Denk

kunnen reageren op elkaars berichten.

bijvoorbeeld aan Instagram of Snapchat.

Facebook en twitter
Van de 390 gemeenteraden zitten er 120 op Twitter en 50
op Facebook. De grote gemeentes doen het daarin beter dan
de kleine gemeentes: bij gemeentes met meer dan 80.000
inwoners zit ongeveer 40 procent op Facebook of Twitter, terwijl
nog geen een derde van de kleine gemeentes op Twitter zit en
slechts een tiende op Facebook.
Enquête griffiers
Naast eigen research naar de social media-kanalen van
gemeenteraden, is er een enquête uitgestuurd naar de
raadsgriffiers van de 50 gemeenteraden die Facebook gebruiken.
Bijna alle Facebookpagina’s worden door de raadsgriffier
onderhouden: dit is voor 94,1 procent het geval. Verder blijkt dat
meer dan de helft van de gemeentes op Facebook, naast Twitter
geen andere social media gebruikt.

Meer weten?
http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/
de_gemeenteraad_in_het_social_media_tijdperk_.pdf
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Onderzoek
Raadsleden over het veiligheidsgevoel van inwoners
inwoners
en raadsleden
en raadsleden
en opvangen
van
opvang
vluchtelingen
van

Raad vaak gepasseerd bij
vluchtelingenopvang
Er heerst onvrede onder raadsleden over het handelen van het college van
burgemeester en wethouders tijdens de vluchtelingencrisis. Ze zijn boos over het feit
dat het college hen vaak passeert wanneer er opvang moet worden geregeld.

Overheid in Nederland – 8 februari 2016

Raadsleden ontevreden over college
Ongeveer de helft van de raadsleden vindt dat het college tekort

Aanbevelingen

is geschoten in het betrekken van de raad bij het uitzoeken van

• Betrek de raad in het vervolg bij het uitzoeken van

het soort opvang voor de toestroom van vluchtelingen. 18
procent geeft zelfs aan in het geheel niet meegenomen te zijn in
het besluitvormingsproces.

opvanglocaties voor vluchtelingen.
• Kijk wat je kunt leren uit de debatten over de
vluchtelingenopvang hoe burgerparticipatie in jouw
gemeente kan worden vormgegeven

Raadsleden over het passeren van de raad
De raadsleden geven soms aan dat de burgemeester de gekozen
locatie als een voldongen feit aan de raad presenteerde. Een
enkele keer blijkt zelfs dat zij uit de media hebben moeten
vernemen wat de locatie zou worden.
Passeren raad is grootschalig probleem
Een significant deel van de raden heeft te maken met het
uitzoeken van opvanglocaties. 22 procent van de gemeenten
heeft asielzoekerscentra (AZC’s), terwijl acht procent een
centrale opvanglocatie herbergt.

Meer weten?
http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/
eindrapportage_enquete_veiligheidsgevoel_bejegening_
raadsleden.pdf
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Onderzoek
Stappenplan voor
herbenoeming burgemeester

In 7 stappen naar een goede
relatie met de burgemeester
De raad heeft een stevige positie bij benoeming, herbenoeming en eventueel ontslag van
de burgemeester. Daarom is het goed dat de raad haar mogelijkheden gebruikt om het
functioneren van de burgemeester zo optimaal mogelijk te maken. Regelmatig de dialoog
zoeken met de burgemeester is een goede manier om de relatie met de burgemeester zo
sterk mogelijk te maken.
Raadslid.Nu – 2016

Relatie met de burgemeester

Stap 5. Zorg voor een duidelijke rolverdeling. Zo is het goed

Zeker gezien de burgemeestersfunctie als voorzitter van de

als er een gespreksleider is die niet als inhoudelijk deelnemer

raad, is het goed om de relatie tussen burgemeester en raad

meedoet aan de gesprekken. Eventueel kan dit iemand van

zo goed mogelijk te maken. Daar kan de raad zelf invulling aan

buiten de raad zijn. Breng duidelijke standpunten en argumenten

geven. De laatste jaren is hier in toenemende mate belangstelling

in, die helpen om het gesprek gestructureerd te laten verlopen.

voor.

Stap 6. Zorg voor verslaglegging, zodat deelnemers altijd
dezelfde informatie hebben over wat er is gezegd bij de

7 stappen voor goede gesprekken

gesprekken. Deze kunnen helpen bij volgende gesprekken.

Raadslid.Nu heeft voor het vormgeven van deze gesprekken met

Stap 7. Bepaal tijdens de gesprekken onderwerpen die later aan

de burgemeester een model gemaakt met zeven stappen.

de orde kunnen of moeten komen. Op deze manier krijgen de
partijen een gezamenlijke agenda.

Stap 1. Zorg ervoor dat de gesprekken die gaan over de
relatie met de raad anders zijn dan die voor regulier overleg.

Meer weten?

De burgemeester moet ook feedback kunnen geven op het

http://www.raadslid.nu/content/burgemeesterstool

functioneren van de raad. Bouw daarom aparte gesprekken
hiervoor in.
Stap 2. Zorg ervoor dat deze gesprekken regelmatig
plaatsvinden, maar niet zo vaak dat ze een belasting worden
voor de toch al volle vergaderagenda’s. Eens per kwartaal is
een geschikte frequentie. Raadsleden en burgemeester moeten
de frequentie afstemmen op eigen voorkeur, noodzaak en
mogelijkheid.
Stap 3. Voer geen gesprekken tussen de burgemeester en
de hele raad. Dat is een ongelijkheid in het nadeel van de
burgemeester. Stel een goede vertegenwoordiging van de raad
samen, met drie of vier raadsleden, zodat de burgemeester zich
volwaardig deel van het gesprek kan voelen.
Stap 4. Voer een agenda waar deelnemers zich op kunnen
voorbereiden. Stel zo mogelijk stukken beschikbaar en plan goed.
Hiermee maak je als raad helder dat het gaat om een inhoudelijk
gesprek waar resultaten uit voortkomen.
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Onderzoek
Raadsleden
Het budgetrecht
in 140
van
karakters
de raad intact?

Hoe burgerinitiatief betaalbaar
en bestuurbaar blijft
Burgerinitiatieven zitten in de lift. Ondanks de budgetten die ze krijgen, blijft het
zeggenschap en de budgetten van gemeenteraden intact. Ze vragen wel om goed
optreden van raadsleden.

EY – 8 februari 2016

Buurtbudgetten en burgerbegroting
Het aantal dorpsraden en wijktafels binnen gemeenten is flink

Aanbevelingen

toegenomen. Deze beweging gaat vaak gepaard met het

• Denk van tevoren goed na over de spelregels.

toewijzen van zogenaamde buurtbudgetten aan verschillende

• Geef een eenmaal gekozen werkwijze de tijd om te ontwikkelen.

wijken of kernen. Naast de wijkgerichte ontwikkelingen werken

• Durf los te laten aan inwoners die initiatief tonen.

sommige gemeenten met een integrale burgerbegroting, waarbij

• Garandeer een onafhankelijk en transparant proces.

inwoners meedenken en onderhandelen over de besteding

• Breng een bezoek aan initiatieven en spreek waardering uit

van publiek geld. Zij verwerven daarmee een positie in het
besluitvormend proces binnen gemeenten.

richting vrijwilligers.
• Voorkom bureaucratie en onnodige juridisering.
• Denk van tevoren na over het stimuleren van diversiteit

Zeggenschap gemeenteraad blijft

• Waarborg voldoende publiciteit.

overeind bij burgerinitiatieven. Van een negatief effect op de

• Evalueer de effecten van de dualisering op de raad en de

budgettaire rol van de raad lijkt dan ook geen sprake. Zo maakt
de gemeenteraad om te beginnen een bewuste keuze bij het
instellen van een buurtbudget of het betrekken van inwoners
bij bezuinigingen. Daarnaast blijft de raad de spelregels en het
financieel kader van betreffende projecten bepalen. Ook blijft het
mogelijk om daarop (jaarlijks) wijzigingen aan te brengen.
Verder hebben raadsleden de mogelijkheid om betrokken te
blijven tijdens de uitvoering van participatietrajecten en contact
te houden met burgerinitiatieven. Ten slotte behoudt de
gemeenteraad vaak het recht om politieke afwegingen te maken
aan het einde van het participatieproces en te besluiten.

Meer weten?
http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/
documenten/budget_van_de_raad_intact.pdf
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(deelnemers en projecten).

Toch blijft de budgettaire zeggenschap van de gemeenteraad

raadsleden.

Onderzoek
Zelfstandig Raadsbudget

Begroting van de raad
Gemeenten hebben nog niet in alle gevallen een zelfstandig raadsbudget. En bij de
gemeenten die dat wel hebben, heerst er soms onduidelijkheid over de toepassing
ervan. Hier valt dus nog een wereld te winnen.

Overheid in Nederland – Maart 2016

Kostenpost voor de raad
Het reserveren van budget voor de raad is geen exclusief domein

Aanbeveling

voor de gemeenteraad. In bijna een kwart van de gemeenten is

• De gemeenteraad doet er verstandig aan om in de begroting

er in de begroting geen zelfstandige post voor de gemeenteraad,

voldoende ruimte te maken voor onderzoek, opleiding en

met daarin de kosten voor de raad en de ondersteuning van de

ondersteuning door en van de gemeenteraad.

raad. Ruim driekwart van de gemeenten heeft daarentegen een
post op de begroting waarin alle kosten voor de gemeenteraad
zijn opgenomen.
Aanpassen van de budgetten
In 13 procent van de gemeenten doet het college van
burgemeester en wethouders de voorstellen voor het aanpassen
van de budgetten voor de gemeenteraad. In 30 procent van
de gemeenten doet het college dat in overleg met presidium,
fractievoorzittersoverleg, seniorenconvent en/of griffier.
Budget voor raadsondersteuning
Daarnaast is er geen eenduidig beeld binnen gemeenteraden
over het reserveren van zelfstandige budgetten voor opleidingen,
ondersteuning van de raad en diverse activiteiten van en voor
de gemeenteraad. Het reserveren van aparte begrotingsposten
voor de ondersteuning van de raad (griffie, raadscommunicatie,
Rekenkamer) en algemene opleidingen voor de raad, raadsleden
en griffie is nog altijd niet vanzelfsprekend in alle gemeenten.

Meer weten?
http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/
zelfstandig_raadsbudget_-_onderzoek_raadslid.nu_-_2016_0.pdf
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Onderzoek
Raadsleden
Goed werkgeverschap
in 140 karakters
van de raad in beeld

De raad als werkgever van
de griffier
Formeel is de raad de werkgever van de griffier. Het opstellen van een
werkgeverscommissie helpt om een geschikte griffier aan te stellen en te
begeleiden in zijn werkzaamheden.

Petra Habets Advies & Ontwikkeling – 2016

De werkgeverscommissie
De werkgeverscommissie bestaat normaliter uit ongeveer een

Aanbevelingen

vijftal raadsleden. De burgemeester, die dagelijks te maken

• Laat je bijstaan door een bureau dat in het voortraject de werving

heeft met de griffier, kan daarnaast betrokken worden in een
adviserende rol. Na meerdere sollicitatierondes en eventueel een
assessment kiest de werkgeverscommissie een griffier.

en selectie doet.
• Laat je ondersteunen door een HRM-consulent die je af en toe
kan adviseren.
• Vergader regelmatig als werkgeverscommissie, bijvoorbeeld eens

Het informeren van de raad
De werkgeverscommissie kan de raad op verschillende manieren
over haar werkzaamheden informeren. De werkgeverscommissie
maakt meestal samen met de griffier een jaarverslag, dat door

in de twee maanden.
• Stuur, voor de beoordeling van de griffier, enquêtes naar alle
fracties uit.
• Laat de griffier over de beoordeling van de griffiemedewerkers

iedereen in de raad is in te zien. Ook is het een mogelijkheid om

gaan, hij of zij zit er immers het dichtst bovenop. Wel

een nieuwsbrief bij te houden, die bijvoorbeeld eens in de twee

is het goed om te weten dat de werkgeverscommissie

maanden naar de raad wordt verstuurd.

formeel verantwoordelijk is voor het functioneren van de
griffiemedewerkers.

Een goede griffier
Meteen na de aanstelling van de griffier wordt doorgaans een

college en het ambtelijke apparaat. Hiervoor is een alerte, stevig

ontwikkelingsplan opgesteld voor de griffier, maar ook een

toegeruste werkgeverscommissie nodig.

plan van aanpak dat verkent hoe de griffier de raad kan laten
floreren. De griffier moet niet alleen technisch goed zijn, maar
ook aanvoelen wat de specifieke behoeftes van de raad zijn. Het
functioneringsgesprek met de griffier vindt een à twee keer per
jaar plaats.

Meer weten?
http://www.raadslid.nu/content/
raad-als-werkgever-van-de-griffier-8-filmpjes-0
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• Let erop dat de griffier niet te veel beïnvloed raakt door het

• Partner •

‘Stel de juiste vraag om een
mening te vormen’
Jan Vlak – Algemeen directeur Wecycle

Wat vindt u de belangrijkste kwaliteit van een raadslid?
Inzet voor de lokale omgeving met een eigen meningsvorming op
basis van feitelijke informatie.
Voor welk onderwerp zou de raad meer aandacht moeten
hebben?
De circulaire economie. Daar gaan we naartoe, dat is geen
keuze meer maar een voldongen feit. Het is cruciaal voor onze
toekomst. De stroom afgedankte elektrische apparaten is voor een
gemeente wellicht niet de grootste afvalstroom, maar wel een heel
waardevolle als het gaat om terugwinnen van zeldzame metalen
en bijzondere grondstoffen. Binnen onze Wecycle Service Centers
voegen we daar samen met gemeenten ook nog eens sociale
waarde aan toe. 27 procent van de werkgelegenheid die we via
Wecycle creëren, wordt uitgevoerd door mensen die moeilijk aan
regulier werk komen.
Hoe kan volgens u het gezag van de gemeenteraad worden
vergroot?
Zichtbaarheid! Weten wat er leeft onder de inwoners geeft de
raadsleden draagvlak en het vertrouwen van de mensen. Daarvoor
is de dialoog en contact met de achterban essentieel.
Waarom is uw organisatie kennispartner van Raadslid.Nu?
Samenwerking in de keten zit in onze genen. Wecycle werkt
samen met meer dan 80 procent van de gemeenten op bestuurlijk,
beleidsmatig en uitvoerend niveau. De raad stelt de kaders vast

Baseer meningen en beslissingen op feitelijke informatie door de

voor het afvalbeleid en is daarmee een belangrijke partner voor ons.

juiste vragen te stellen. Met welke partijen werkt de gemeente
samen op afvalgebied? Waar staan deze partijen voor? Hoe gaan ze

Wat is uw belangrijkste advies voor een (nieuw) raadslid in

te werk? Klopt dit met wat de gemeente wil uitstralen op circulair

de nieuwe raadsperiode?

en sociaal gebied? Kan het beter? Om een circulaire economie

Durf vragen te stellen. Geen vraag is overbodig of raar als het gaat

van de grond te krijgen, moeten we echt allemaal met elkaar

om het mooi houden of mooier maken van onze leefomgeving.

samenwerken.
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Onderzoek
Raad en hulptroepen. Hefbomen ter versterking van
de controlerende taak van de gemeenteraad

Hulptroepen voor de
gemeenteraad
Door de recente decentralisaties krijgt het raadslid het drukker dan ooit.
Raadsleden kunnen hun controlerende taak niet meer goed vervullen. Deze
controlerende taak kan deels opgevangen worden door externe partijen.

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, Jorgen Schram, Mark van Twist en Martijn van der Steen – 2017

Controlerende taak onder druk
Een meerderheid van de raadsleden geeft toe amper de

Aanbevelingen

controlerende taak naar behoren te kunnen vervullen. Zij komen

• Investeer tijd in het zoeken naar hulptroepen die bij specifieke

tijd en kennis tekort, en geven aan de controlerende taak het
minst leuk te vinden. Ondertussen loopt de werkdruk verder op en

situaties passen. Zet de griffie hierbij in.
• Bedenk of het advies van de gewenste hulptroep gevraagd of

verwachten burgers steeds meer van hun raadsleden. Dit, terwijl

ongevraagd moet zijn, of haar expertise vakinhoudelijk of op

vanwege de decentralisatie van overheidstaken de controlerende

ervaring gericht moet zijn, of de focus generiek of specifiek moet

rol belangrijker dan ooit is.

zijn, of de hulptroep informatief of vooral adviserend moet zijn en
of de betrokkenheid zakelijk of persoonlijk moet zijn.

Soorten hulptroepen
Dit onderzoek bracht vier soorten hulptroepen in kaart: 1) als
extra capaciteit, zoals de eigen politieke achterban die hun
raadsleden werk uit handen nemen, 2) als deskundige, zoals
rapporten van kennisinstellingen, 3) als inspiratie, zoals ict’ers
die een hackaton beleggen en met de zo vergaarde data nieuwe
inzichten kunnen geven, of 4) als informatieverstrekker, zoals
burgerfora. Negen op de tien raadsleden is op de hoogte van de
mogelijkheden die deze hulptroepen bieden en willen er graag
meer gebruik van maken.
Verhoudingen tussen raad, college en hulptroepen
Raadsleden zijn vaak nog onwelwillend om hulptroepen in te
schakelen, omdat ze vinden dat het te veel tijd kost, omdat
hulptroepen soms moeite hebben om hun kennis over te brengen,
of omdat de fractiebudgetten simpelweg te klein zijn om expertise
in te kunnen huren. Ook zijn ambtenaren vaak bang om als
hulptroep te dienen, met het oog op mogelijke dubbelrollen.
Meer weten?
http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/nsob_2017_-_raad_en_
hulptroepen._hefbomen_ter_versterking_van_de_controlerende_taak_van_de_gemeenteraad.pdf
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Onderzoek
Raadswerk is Maatwerk – Hoe kun je als raad(slid)
meer kleur geven aan de lokale democratie?

Inwoners betrekken bij de
lokale democratie
Gemeenteraden kunnen op verschillende manieren adequaat omgaan met
hedendaagse vormen van burgerparticipatie.

Laurens de Graaf en Linze Schaap van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur – 5 april 2016

Versterken van de lokale democratie
Iedere vorm van democratie kent sterkere en zwakkere kanten

Aanbevelingen

als we deze in verband brengen met aspecten van democratie.

• Begin als gemeenteraad met jezelf de vraag te stellen wat voor

Voor een raadslid is het van belang hier kennis van te hebben om

soort lokale democratie je wilt zijn. Maak pas daarna een keuze

in te kunnen schatten welke democratievorm (als instrument)

voor welke vormen (referenda, burgerbegroting, loting, G1000,

kan of moet worden ingezet om de lokale democratie te

etc.) je wilt toepassen.

versterken en volgens welke aanpak.

• Ga als raadsleden onderling en met de lokale gemeenschap in
gesprek over de kwaliteit van de lokale democratie.

Starten met een nulmeting
Onder deze redenering ligt wel een sterke veronderstelling,
namelijk dat de gemeenteraad bereid is een nulmeting te
houden om na te gaan hoe het gesteld is met de eigen
lokale democratie. Op basis van de nulmeting – waarin de

• Doe dat aan de hand van de vijf aspecten van democratie:
inclusie, deliberatie, invloed, legitimiteit en burgerlijke
vaardigheden en deugden.
• Breng hiermee een discussie op gang over de vraag of de eigen
lokale democratie verbetering behoeft. En zo ja, op welk punt.

volksvertegenwoordigende functie van de eigen gemeenteraad
ook een belangrijk onderdeel is – kan binnen de raad en
eventueel ook in breder verband, gesproken worden over het
‘bijmengen’ met andere democratievormen.
Voor een gemeenteraad is het daarbij belangrijk om onderling in
gesprek te gaan over de vraag: wat voor soort lokale democratie
willen wij in onze gemeente zijn?

Meer weten?
http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/
raadswerk_is_maatwerk.pdf
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Onderzoek
Hard naar het college,
zacht naar de samenleving

De verbindende rol van
de gemeenteraad
De gemeenteraad staat als vanouds tussen de burger en de uitvoerende macht.
De raad moet zich hard opstellen richting het college en juist zachter richting
de samenleving. Alleen dan kan de gemeenteraad zijn verbindende rol tussen de
samenleving en het gemeentelijk bestuur waarmaken.
Julien van Ostaaijen van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur – April 2016

De verbindende rol onder druk
Hoewel de gemeenteraad de verbindende schakel is tussen het

Aanbevelingen

dagelijks bestuur en burgers, is de relatie met beide gespannen.

• De gemeenteraad moet zich hard opstellen richting het college en

Burgers zien raadsleden gewoon als ‘politici’ en de opkomstcijfers
bij de gemeenteraadsverkiezingen dalen telkens met gemiddeld
1,5 procentpunt. En hoewel in theorie de gemeenteraad het
hoogste orgaan is, ligt in de praktijk de macht bij het college.
Daarom: hard naar het college, zacht naar de samenleving.

juist zachter richting de samenleving.
• Inventariseer hoe hard de gemeenteraad zich opstelt richting het
college en burgers.
• Breng in kaart welke specifieke rolopvatting in jouw
gemeenteraad gewenst is. Niet elke gemeente is nu eenmaal
gelijk en de behoefte kan per bevolking verschillen.

Hard naar het college
Wanneer een gemeenteraad ‘hard naar het college’ is, betekent
dit dat de gemeenteraad zijn agenda aan het college durft op te
leggen, maar ook op zelfbewuste wijze bepaalde zaken aan het
college zal overlaten en -indien nodig- ook de samenwerking
daarmee zal opzoeken.
Zacht naar de samenleving
Een gemeenteraad die zacht is naar de samenleving nestelt zich
diep in de samenleving en laat ruimte voor initiatieven vanuit
burgers. Dit gaat het gemakkelijkst wanneer de raad zelf bestaat
uit een afspiegeling van de samenleving en daar zelf ook actief in
participeert.

Meer weten?
http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/
hard_naar_het_college_zacht_naar_de_samenleving.pdf
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• Bespreek wie de verantwoordelijkheid krijgen om te letten op de
rol van de gemeenteraad.

Onderzoek
Raadslid en open overheid

Het vormgeven van de
open gemeente
Gemeentelijke transparantie wordt steeds belangrijker. Er valt echter nog veel te winnen
wat betreft het vrij beschikbaar stellen van overheidsinformatie.

Instituut Maatschappelijke Innovatie, Guido Enthoven, Tom Egyedi, Daria Ofman en Salim el Moughni (junior Raadslid.Nu). – Maart 2016

Open overheid
De Open Overheid manifesteert zich op twee manieren:

Aanbevelingen

1) via openlijke informatie en 2) via een openlijk

• Jaag open data aan: zorg ervoor dat raadsinformatie openbaar,

besluitvormingsproces. Openlijke informatie biedt inzicht in
alle relevante data, geldstromen en (raads)informatie. Het
open besluitvormingsproces voorziet in een dialoog tussen

toegankelijk en herbruikbaar is. Gebruik digitale instrumenten bij
de dialoog met bewoners. Kom zelf met initiatiefvoorstellen.
• Controleer: dwing bij het college af dat financiële informatie open

burger en overheid over gemeentelijke thema’s, begrotingen en

en herbruikbaar is en dat er data-inventarisatie wordt gedaan

bezuinigingen en stelt altijd een persoonlijke aanpak centraal.

naar beschikbare bestanden. Neem daarbij altijd in ogenschouw
dat de leefwereld en het belang van de bewoners voorop staat.

Kerndoelen

• Leer: wissel ervaringen uit met andere gemeenten. Schroom

De Open Overheid dient drie doelen: 1) het vergroot de

niet om het functioneren van de eigen raad te bevragen.

transparantie en toegankelijkheid van de overheid, 2) het

Eventueel kan er een onafhankelijke toezichthouder of

versterkt de betrokkenheid van bewoners bij het inrichten

informatiecommissaris worden ingesteld.

van hun omgeving en bij de manier waarop hun gemeente
wordt bestuurd en 3) de beschikbaar gestelde open data kan
economisch en maatschappelijk worden benut.
Problemen en dilemma’s
Een aantal raadsleden ondervindt een gebrek aan urgentie
vanuit de raad, maar ook een zekere passiviteit bij burgers.
Niet in elke gemeente klinkt de roep om open data. Andere
raadsleden vinden dat er juist nog te weinig aanbod is: ‘‘Meer
open data zorgt voor interessante en creatieve initiatieven én
leidt tot meer participatie bij burgers’’. Een ander probleem is de
overheidscultuur: die is vaak nog te gesloten en onvoldoende
ingericht op het vrijgeven van data.

Meer weten?
http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/
raadslid_en_open_overheid.pdf
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Onderzoek
Kansrijk maar kwetsbaar

De inzet van
burgeraudits
Op dit moment maken gemeentes nog geen gebruik van de mogelijkheid om burgers
permanent te laten bijdragen aan de controle en evaluatie van het gemeentebeleid.
Er bestaan echter verschillende manieren waarop ‘burgeraudits’ zinvol kunnen
worden ingezet.

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, Jorgen Schram, Mark van Twist & Martijn van der Steen. – 2016

Burgeraudits geven burger kracht
Burgers nemen steeds meer eigen initiatief en worden steeds mondiger. Velen
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willen buiten de vierjaarlijkse stemmomenten vaker hun stem laten horen.

• Stimuleer burgemeester en wethouders

Burgeraudits sluiten goed aan op de lopende experimenten met ‘burgerkracht’
en plaatsen de burger als het ware ‘boven’ de overheid, doordat de overheid
afhankelijk is van het oordeel van de audits. Burgers nemen immers de controle van
de begroting over.

om positieve energie te steken in deze
vorm van participatie.
• Adviseer het college daarnaast om
een open houding aan te nemen tegen
dergelijke initiatieven en het initiatief aan

Soorten burgeraudits
Burgeraudit kan worden ingezet als invulling, aanvulling of opvulling van het
bestaande ambtelijke apparaat. Als invulling neemt de burgeraudit de vorm in van
burgerbegrotingen, die dienen ter vergroting van het begrip van de gemeentelijke
keuzes. De gemeente mag in deze variant uiteindelijk afwijken van de afwegingen
van burgers. Als aanvulling is de burgeraudit geenszins een vervanging van de
bekende auditoren, maar staat het los van de ambtelijke wereld. Als opvulling heeft
de burgeraudit geen enkele formele bevoegdheid en geeft het ongevraagd advies.
Dilemma’s
Moet de gemeente gebruikmaken van slechts een kleine groep betrokken burgers?
Of moet de gemeente moeite steken in het betrekken van een breed publiek,
waardoor wellicht ook minder betrokken burger worden meegenomen? En moet
de gemeente kaders stellen waarbinnen de burgeraudits keuzes kunnen maken,
zodat burgers minder invloed hebben? Of moet de gemeente accepteren dat
burgeraudits wel eens keuzes kunnen maken die afwijken van het beoogde beleid?
Moet de gemeente energie stoppen in het trekken van gemotiveerde audits?
Hoeveel macht moet de burgeraudit krijgen? En hoe representatief moet de
burgeraudit zijn?
Meer weten?
http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/
kansrijk_maar_kwetsbaar_-_nsob_schram-van_twist-van_der_steen.pdf
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de burgeraudits te geven.
• Blijf experimenteren met burgeraudits, om
zo tot een ideale vorm te komen.

Onderzoek
Raadslid en burgerkracht

Omgaan met
burgerkracht
Burgerparticipatie wordt een steeds groter issue voor gemeentebesturen.
Raadsleden bevelen aan om zinnige kaders te stellen, deze te controleren,
te faciliteren en te verbinden.

Instituut Maatschappelijke Innovatie, Guido Enthoven, Tom Egyedi, Daria Ofman en Salim el Moughni (junior Raadslid.Nu). – Januari 2016

Oorzaken en motieven voor toenemende
burgerparticipatie

Aanbevelingen

De steeds harder klinkende roep vanuit burgers om zelf

• Stel van tevoren een participatiebeleid op, maar schroom

initiatieven te ontplooien, heeft verschillende oorzaken.
Burgers zijn steeds hoger opgeleid en mondiger en willen
de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen omgeving.
Daarnaast hebben burgers ook te maken met de bezuinigingen
en een terugtrekkende overheid. Ook zien enkele geïnterviewden

tegelijkertijd niet om maatwerk te leveren en waar nodig te
improviseren.
• Controleer: bevraag het college, zowel formeel als informeel. Zorg
dat je daarbij altijd het algemeen en democratisch belang borgt.
• Faciliteer: zorg voor maatschappelijke aanbestedingen, haal

burgerparticipatie als noodzakelijke aanvulling op het huidige

belemmerende regels weg, stimuleer, geef subsidies en

systeem.

huisvesting en geef burgerinitiatieven de ruimte.
• Verbind: luister, geef erkenning en publiciteit, fungeer als

Soorten en maten

vliegwiel, mobiliseer mensen, betrek nieuwe groepen en

Burgerparticipatie kent verschillende vormen. Burgerkracht

organiseer dwarsverbanden.

valt over het algemeen te positioneren langs twee assen,
namelijk: Komt het initiatief van de gemeente of van de
bewoners? En is de betrokkenheid vanuit de bevolking
vrijblijvend of vindt er daadwerkelijk een overdracht van macht
en beschikkingsbevoegdheid plaats vanuit de gemeente richting
burgers?
Dilemma’s
Ten aanzien van burgerparticipatie worstelen raadsleden met
drie soorten dilemma’s: 1) Moet je vooraf heldere kaders stellen
of juist meer ruimte geven aan improvisatie? 2) Hoe zorg je
ervoor dat een initiatief breed gedragen wordt? 3) Tot hoe ver
moet je als gemeente gaan om verantwoordelijkheid af te staan
aan burgers?
Meer weten?
http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/
raadslid_en_burgerkracht.pdf
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Onderzoek
Calamiteiten in het sociaal domein

Handvatten voor calamiteiten
in het sociaal domein
Dit onderzoek geeft enkele handvatten ter voorbereiding op
mogelijke calamiteiten op het gebied van huishoudelijke zorg,
jeugdzorg en ondersteuning.

J. de Jager en N. Verkaik – Maart 2014

Voorbereid zijn op een calamiteit
Sinds 1 januari 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk

Aanbevelingen

voor huishoudelijke zorg, jeugdzorg en ondersteuning. Wat

• Agendeer het thema ‘omgaan met calamiteiten’ en

deze verantwoordelijkheden betreft kunnen zich allerlei
soorten calamiteiten voordoen. Daarom is het belangrijk dat
burgemeesters en wethouders samen met de ambtelijke
organisatie voorbereid zijn op mogelijke calamiteiten binnen het

‘calamiteiten’ in de werkgroep sociaal domein of in het
fractievoorzittersoverleg.
• Bespreek met elkaar wat de rol van de gemeenteraadsleden is bij
een calamiteit.

sociaal domein. Ook gemeenteraden moeten hierop voorbereid

• Organiseer een casussimulatie.

zijn.

• Stel een protocol alarmering en informering op.
• Ga na welke informatiebronnen relevant zijn.

Aanpak verschilt

• Zorg dat je de feiten kent en daarover geïnformeerd bent.

De wijze waarop gemeenteraden zich op calamiteiten

• Beperk je bij een mediaoptreden en/of eventueel politiek debat

voorbereiden verschilt. De meeste raadsleden bespreken in
de werkgroep sociaal domein de rol van raadsleden in geval
van calamiteiten waarbij collega-raadsleden betrokken zijn.

naar de toedracht.

De Gedragscode raadslid & zorg uit Amstelveen kan daarbij

• Toon bij een incident empathie, maar oordeel niet te snel.

ondersteuning bieden. Ook kan een aantal gemeenteraden

• Voorkom de regelreflex en grijp pas in als er sprake is van

deelnemen aan een casussimulatie om een beeld te krijgen van
wat ambtelijk in werking treedt op het moment dat zich een
calamiteit voordoet.

Meer weten?
http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/
raadslid.nu-calamiteiten_in_het_sociaal_domein-nieuw.pdf
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ook tot die feitelijkheden.
• Stel je terughoudend op gedurende de looptijd van onderzoeken

structurele fouten.

Onderzoek
Sturen in dienstbaarheid

De veranderende rol van
de gemeente
De afgelopen decennia zijn er verscheidene verantwoordelijkheden, zoals de Wet Werk
en Bijstand (2003) en de jeugdzorg, overgeheveld van Rijksniveau naar lokaal niveau. De
gemeenteraad heeft meerdere rollen bij de uitvoering van de nieuwe taken in het sociaal
domein. ’Sturen in een netwerk’ is daarbij de sleutelrol.

Rien Fraanje – Maart 2015

De veranderende taak van de gemeenteraad
Het is de gewoonte dat raadsleden zowel een

Aanbevelingen

volksvertegenwoordigende, een kaders stellende als een

• Kaders stellen: Stop met SMART-geformuleerde doelstellingen.

controlerende rol vervullen. De aard van het gemeenteraadswerk
is echter in dit millennium ingrijpend veranderd.

Werk samen in plaats van te doen alsof de raad als enige aan de
knoppen zit.
• Formuleer procesdoelen.

Twee grote ontwikkelingen

• Geef de ruimte aan inwoners en professionals.

De veranderende rol van zowel de gemeente als de

• Zoek uit welke rol je als gemeente wilt spelen bij een

gemeenteraad komt allereerst door de herontdekking van de

maatschappelijke opgave.

samenleving. Aanvankelijk geboren uit financiële noodzaak, werd

• Controleren: Controleer op procesdoelen.

een gemeentelijk roep om actievere burgers door diezelfde

• Organiseer je eigen toetsing.

burgers beantwoord met een vraag naar een responsievere

• De volksvertegenwoordiging moet de ombudsfunctie versterken.

overheid. De tweede belangrijke ontwikkeling in dit opzicht is de

• De volksvertegenwoordiging moet minder vergaderen en meer

verschuiving van fysieke, ruimtelijke naar sociale, zorgverlenende
taken. In de jeugdzorg en bij de uitvoering van de Participatiewet
is echter geen sprake van overzichtelijke processen, duidelijk

hoorzittingen houden en schouwen.
• De volksvertegenwoordiging moet ook de partners van een
gemeente bevragen.

afgebakende stakeholders en een eenduidig eindproduct.
Sturen in een netwerk
Door de ontwikkelingen is de gemeente vereist om te leren
sturen in een netwerk. Sturen in een netwerk betekent ‘zoeken
naar partners en met hen zoeken naar een gemeenschappelijk
belang of doel. Sturen in een netwerk betekent erkenning van de
nevengeschiktheid en afhankelijkheid van je partners. En sturen in
een netwerk betekent samenwerken.’ Om dit te kunnen, zullen de
verschillende actoren dienstbaar naar elkaar moeten zijn: ruimte
geven, mogelijk maken, fungeren als smeerolie en verbinden.
Meer weten?
http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/
essay_sturen_van_gemeenteraad_in_3d-taken.pdf
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Onderzoek
De ene politiek-bestuurlijke crisis is de andere niet

Inzicht in
bestuurscrises
Raadsleden, wethouders, (waarnemend) burgemeesters, gemeentesecretarissen
en raadsgriffiers bieden inzicht in de oorzaken, gevolgen en oplossingen rond
bestuurscrises in Nederlandse gemeenten.

Laurens de Graaf, bestuurskundige van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur. – 1 april 2015

Belangrijkste oorzaken
Een crisis wordt meestal veroorzaakt door een

Aanbevelingen

vertrouwensconflict, zoals een integriteitskwestie, onderlinge

• Benut het instrumentarium dat voorhanden is: lossen we het als

strijd of slecht functionerende bestuurders. Ook zijn er personele
crises, die ontstaan door het vertrek van één of meerdere
bestuurders. Een derde reden voor crises ligt in de culturele
sfeer, bijvoorbeeld door een debat dat gericht is op personen in

raadsleden zelf op, schakelen we (externe) hulp in of betrekken
we de bevolking erbij?
• Kijk eerst wat intern mogelijk is om de politiek-bestuurlijke crisis
te beslechten.

plaats van op inhoud of een ons-kent-ons cultuur.

• Durf het crisisniveau op tijd op te schalen en hulp van buitenaf te

Overige oorzaken

• Maak meer gebruik van de Commissaris van de Koning

betrekken.
Minder vaak voorkomend zijn crises als gevolg van spanningen

(wanneer het om een andere oorzaak dan de positie van de

tussen ambtenaren en wethouders, het ‘draaien’ door een

burgemeester gaat) en externe onderzoeken.

coalitiepartij, demografische ontwikkelingen (zoals vergrijzing) of
van het buitensluiten van de grootste coalitiepartij. Ook kunnen
crises worden veroorzaakt door de media of door onderzoek
door het Openbaar Ministerie naar bestuurders.

• Ontwikkel een aanvullend instrumentarium, zoals
integriteitscursussen, trainingen en experimenten met
burgerparticipatie om een politiek-bestuurlijke crisis op te lossen.
• Geef aandacht aan transparantie van de oplossing en
verantwoording richting inwoners.

Gevolgen
Een bestuurscrisis kan leiden tot reputatieschade voor de
hoofdrolspeler(s) en leidt in het ergste geval zelfs tot aftreden.
Ook leidt een crisis tot minder aanzien van de gemeentepolitiek.
Na de crisis zullen de verhoudingen binnen het bestuur
hoogstwaarschijnlijk weer verbeteren. Een bestuurscrisis kan
leiden tot heronderhandelingen voor het coalitieakkoord,
de vorming van een nieuwe coalitie of het verliezen van de
gemeenteraadsverkiezingen.
Meer weten?
http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/
eindrapport_de_ene_politiek-bestuurlijke_crisis_is_de_andere_
niet.pdf
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‘Blĳf als raad en college met
elkaar in gesprek’
Hans Witteveen – Senior adviseur bij Transitiepartners
Wat vindt u de belangrijkste kwaliteit van een raadslid?

Waarom is uw organisatie

Ik vind de veelzijdigheid van veel raadsleden hun belangrijkste

kennispartner van Raadslid.Nu?

kwaliteit. De gemeente was altijd al de eerste overheid, maar

In de voorbereiding van de

wordt dat meer en meer door een toename van taken en

decentralisaties constateerden wij

verantwoordelijkheden. Raadsleden stellen regels, controleren

dat raadsleden erg zoekende waren

en vertegenwoordigen vanuit een inhoudelijk steeds complexere

in het sociaal domein. Om eerlijk te

functie. Die kwaliteit verdient meer waardering dan het nu krijgt.

zeggen op eigenlijk alle aspecten.
Waar gaat het inhoudelijk over?

Voor welk onderwerp zou de raad meer aandacht moeten

Wat zijn de kaders? Hoe werkt

hebben?

de bedrijfsvoering? Wat doet de

Ik verwacht dat steeds meer (inter)gemeentelijke werkprocessen

regio? Wij hebben toen besloten

in regionaal verband worden uitgevoerd. Wij spreken vanuit

om een training te ontwikkelen

Transitiepartners veel raadsleden, ook als kennispartner van

voor raadsleden: grip op het Sociaal

Raadslid.Nu. Het is niet aan mij om te beoordelen of regionale

Domein. Die (incompanytraining) bieden we inmiddels samen met

samenwerkingsverbanden kampen met een democratisch tekort.

Raadslid.Nu voor het tweede jaar aan als Raadsacademie.

Ik constateer wel dat het onder raadsleden veelal zo wordt beleefd.
Het zou goed zijn als er zowel landelijk als lokaal initiatieven

Wat is uw belangrijkste advies voor een (nieuw)

ontstaan om de vele regionale samenwerkingsverbanden te

raadslid in de nieuwe raadsperiode?

voorzien van een steviger democratisch mandaat.

Wij werken vanuit Transitiepartners in het sociaal domein. Vanuit
onze positie constateren wij dat er feitelijk overal in Nederland

Hoe kan volgens u het gezag van de gemeenteraad worden

onvrede bestaat over de manier waarop gemeenten sturen en

vergroot?

verantwoorden binnen ons werkgebied. Wij moedigen raden en

Raadsleden besteden twee derde van hun tijd aan vergaderen en

colleges aan om daarover met elkaar de dialoog te vinden en in

lezen. Dat vinden veel raadsleden jammer, omdat ze liever meer tijd

gesprek te blijven. Het is onze ervaring dat de informatiepositie

zouden hebben voor hun vertegenwoordigende rol. Dat is volgens

van de raad niet verbetert zonder met wethouders en ambtenaren

mij ook de rol die het dichtst bij hen staat. Raadsleden wonen,

van gedachten te wisselen over de informatie die nodig is, welke

werken, sporten, ontspannen en leven dus in hun eigen omgeving.

beschikbaar is en hoe die wordt verkregen. Wij begeleiden en

Zij zijn bovendien gekozen om vanuit die verbindende functie lokale

ondersteunen vaak dit soort sessies. Betrokken partijen ervaren

afwegingen te maken. Nu komen raadsleden daar naar eigen zeggen

het niet alleen als leerzaam, maar vooral als effectief. Na afloop

(te) weinig aan toe door de toenemende inhoudelijke en technische

constateren raadsleden vaak dat ze betere informatie krijgen en

complexiteit van hun werk. Het lijkt mij belangrijk om dit signaal

begrijpen ze die bovendien beter. Wethouders en ambtenaren

serieus te nemen door raadsleden meer, beter en professioneler

begrijpen beter op welke doelen raadsleden sturen. Ook de

te ondersteunen. Hierdoor neemt de inhoudelijke en technische

onderlinge verstandhouding verbetert. Blijf dus met elkaar in

kwaliteit van hun werk toe en vergroot je het gezag door raadsleden

gesprek!

meer tijd te geven voor wat ze het beste doen: midden in de
samenleving staan.
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Onderzoek
Raadsleden in
en140
veiligheid
karakters
Enquête 2015

Raadsleden en het lokale
veiligheidsbeleid
Raadsleden zijn een belangrijke partner in het lokale veiligheidsbeleid.
Over het algemeen zijn raadsleden voldoende op de hoogte van het
lokale veiligheidsbeleid, maar er is ruimte voor verbetering.

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) – 1 september 2015

Het belang van een integraal veiligheidsplan
Het integraal veiligheidsplan (IVP) is een van de belangrijkste

Aanbevelingen

documenten op het gebied van veiligheid in de gemeente. Het

• Raadsleden realiseren zich dat lokaal veiligheidsbeleid een

is daarom belangrijk dat raadsleden weten of er een integraal
veiligheidsplan is vastgesteld. Het overgrote deel van de

voeren

raadsleden geeft aan dat er wel een integraal veiligheidsplan

• Raadsleden doen er verstandig aan altijd het gesprek te voeren

is vastgesteld (84%). Een klein deel geeft aan dat dit niet is

met collega’s, griffier en/of burgemeester over bedreigingen,

gebeurd (4%) en 12% weet dit niet. Dat komt grotendeels

vanwege het mogelijke effect op stemgedrag.

overeen met de werkelijkheid waarbij ruim 90% van de
gemeenten een IVP heeft.
Lokale politie-inzet
Raadsleden hebben de mogelijkheid om de politie uit te nodigen
voor hun commissie- en raadsvergaderingen om op die manier
invloed uit te oefenen en te controleren of de politie haar werk
goed doet. Op de vraag of de politie minimaal 1x per jaar fysieke
verantwoording aflegt in de gemeenteraad, geeft 63% van de
raadsleden hier een bevestigend antwoord op. Deze praktijk doet
zich vooral voor in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners.
84% van deze raadsleden geeft aan dat dit gebeurt.
Onduidelijkheid over regie
Er heerst nog grote onduidelijkheid in de raad over waar de
regie op het lokale veiligheidsbeleid ligt. 72% van de raadsleden
weet niet dat de regie op het lokale veiligheidsbeleid feitelijk
bij de gemeente ligt, terwijl 56% denkt dat die regie bij de
Veiligheidsregio ligt.
Meer weten?
https://www.raadsledenenveiligheid.nl/doc/
Rapportage-onderzoek-raadsleden-080915.pdf
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verantwoordelijkheid is waarop zij zelf met anderen de regie

Onderzoek
Raadsleden over het veiligheidsgevoel van inwoners
en raadsleden en opvang van vluchtelingen

Het veiligheidsgevoel
van inwoners en raadsleden
Zeven procent van de raadsleden is weleens bedreigd. Van de raadsleden voelde niet
iedereen zich daarbij gesteund door de gemeente. Er is nog veel onwetendheid over
wat te doen bij agressie naar raadsleden door bewoners.

Overheid in Nederland – 8 februari 2016

Bedreigende bejegeningen
In het najaar van 2015 heeft zeven procent van de raadsleden

Aanbevelingen

te maken gehad met bedreigende bejegeningen door één of

• Geef agressie aan bij de griffier.

meerdere inwoners. Veertig procent geeft aan dat dit face-to-

• Doe aangifte via de burgemeester.

face gebeurde, 36 procent zegt dat dit per telefoon, mail of post

• Neem contact op met een van de vele meldpunten over agressie.

plaatsvond en bijna de helft van de raadsleden zegt wel eens

• Check of er in de gemeente een protocol is wat te doen bij

bedreigd te zijn via social media.

agressie, intimidatie en geweld jegens raadsleden.

Ondersteuning na bedreigingen
Terwijl twee derde van de bedreigde raadsleden aangeeft
voldoende te zijn ondersteund bij de bedreigingen, ervaarde
een zesde dat dit juist niet het geval is. Echter, onbekend maakt
ook onbemind: zo weet achttien procent niet dat zij agressie
kunnen aangeven bij de griffier en aangifte mogen doen via de
burgemeester. Daarnaast weet meer dan de helft niet dat er tal
van meldpunten zijn voor dit soort problematiek.
Stoppen als raadslid
Zeven procent van de raadsleden zegt met het idee te spelen om
voortijdig te stoppen als gevolg van (eventuele) bedreigingen
aan het bestuur of de raad. Deze bedreigingen leiden er
daarnaast toe dat twaalf procent van de raadsleden twijfelt om
zich voor een volgende termijn herkiesbaar te stellen.

Meer weten?
http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/
eindrapportage_enquete_veiligheidsgevoel_bejegening_
raadsleden.pdf
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• Partner •

‘Wees stevig op de
inhoud en zacht op de
onderlinge relatie’
Patrick van den Brink – Directeur-bestuurder CCV
Wat vindt u de belangrijkste kwaliteit van een raadslid?
Ik vind integriteit de belangrijkste kwaliteit waarover een raadslid
moet beschikken.
Voor welk onderwerp zou de raad meer aandacht moeten
hebben?
Ondermijning vind ik een aandachtspunt dat de raad helder op het
netvlies moet hebben.
Hoe kan volgens u het gezag van de gemeenteraad worden
vergroot?
Door stevig op de inhoud te zitten en zacht op de onderlinge relatie.
Gooien met modder doet het gezag van de raad geen goed.
Waarom is uw organisatie kennispartner van Raadslid.Nu?
Als CCV richten we ons op een veilig en leefbaar Nederland. Hier ligt
ook een belangrijke (wettelijke) taak voor gemeenten. Raden stellen
het integraal veiligheidsplan vast en zijn daarmee bepalend voor de
prioritering en regie.
Wat is uw belangrijkste advies voor een (nieuw) raadslid in
de nieuwe raadsperiode?
Realiseer je dat de ander misschien ook wel eens gelijk kan hebben.
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Onderzoek
Raadsleden
Nationaal Raadsledenonderzoek
in 140 karakters
2017

Tijdsbesteding van
raadsleden
Raadsleden steken gemiddeld 16,0 uur per week in het uitvoeren van
het raadswerk. Het grootste deel van de tijd spenderen raadsleden aan
bestuurlijk werk in het stadhuis en gemeentehuis.

Onderzoeksbureau Daadkracht – Maart 2017

Parttime of fulltime raadslidmaatschap
Ruim een derde van de raadsleden kan het raadswerk het beste
als fulltime functie worden gedaan. Vooral raadsleden uit de
grote gemeenten (met meer dan honderdduizend inwoners)
en uit gemeenten met dertig- tot vijftigduizend inwoners zijn
hiervan uitgesproken voorstander. De raadsleden uit de kleinste
gemeenten (met minder dan dertigduizend inwoners) en uit
middelgrote gemeenten (vijftig- tot honderdduizend inwoners)
zijn in meerderheid nog tegen een fulltime raadslidmaatschap.
Dit blijkt uit het Nationaal Raadsledenonderzoek 2017 dat
is uitgevoerd door het Nijmeegse bureau Daadkracht in
samenwerking met Raadslid.Nu.
Tijdsbesteding is gerelateerd aan grootte van de
gemeente
In Nederland besteedt een gemeenteraadslid in 2017 gemiddeld
16,0 uur per week aan raadswerk. Dat is 0,1 uur meer dan
in 2016. De gemiddelde tijdsbesteding van raadsleden hangt
in sterke mate samen met de gemeentegrootte waarin zij
actief zijn. Net als in 2014 zit de gemiddelde tijdsbesteding
van raadsleden in gemeenten tot 50.000 inwoners onder
het landelijk gemiddelde. Het aantal raadsleden dat aangeeft
tevreden te zijn met de totale tijdsbesteding (60,6%) is voor het
eerst sinds 2009 gedaald met 1,9% ten opzichte van 2014

Meer weten?
http://www.daadkracht.nl/wp-content/uploads/
Nationaal-Raadsledenonderzoek-2017-definitief.pdf
http://www.daadkracht.nl/diensten/onderzoeken/
raadsledenonderzoek/
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‘De raad moet meer aandacht
hebben voor het betrekken van
burgers bĳ het bestuur’
Bart-Jan Flos – Directeur Daadkracht BV, Daadkracht Advies en Daadkracht Digitaal

Wat vindt u de belangrijkste kwaliteit van een raadslid?
Weten wat er speelt en hoe burgers tegen zaken aankijken.
Daarnaast moet het raadslid feiten en dossiers kennen. Op basis van
het gevoel in de samenleving en kennis moet het raadslid belangen
afwegen en met een zelfstandig oordeel komen dat uiteindelijk goed
is voor de gehele gemeente.
Voor welk onderwerp zou de raad meer aandacht moeten
hebben?
De raad zou meer aandacht moeten hebben voor het betrekken
van burgers bij het bestuur, onder meer door een deel van de
beslissingsbevoegdheid bij de concrete uitvoering van onderwerpen
– binnen gestelde kaders – aan burgers over te laten.
Hoe kan volgens u het gezag van de gemeenteraad worden
vergroot?
De gemeenteraad moet veel meer zelf de regie nemen bij het
formuleren van de actuele agenda en de gewenste richting van de
gemeente. Veelal is de raad reactief op de agenda van het college,
de (lokale) pers en individuele burgers.
Waarom is uw organisatie kennispartner van Raadslid.Nu?
Daadkracht voert sinds 2007 het Nationaal Raadsledenonderzoek
uit, een trendonderzoek naar de tijdsbesteding, werkzaamheden
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en honorering van gemeenteraadsleden in Nederland. De laatste

Wat is uw belangrijkste advies voor een (nieuw) raadslid in

drie edities van het onderzoek heeft Daadkracht in het kader

de nieuwe raadsperiode?

van de kennispartnerrelatie met Raadslid.Nu uitgevoerd. De

Zoek voor langlopende dossiers inhoudelijk steun bij ervaren

kennispartnerrelatie is gericht op een inhoudelijke samenwerking

raadsleden en vind een goede modus in de voorbereiding van

op verdere onderzoeken naar tijdsbesteding en werkzaamheden

vergaderingen waarbij je structureel tijd vrijmaakt om ook je

van raadsleden en op het aandacht geven aan de wijze van

vertegenwoordigende rol waar te kunnen maken. Dat betekent

bekendmaking van verordeningen die door de raad zijn vastgesteld.

keuzes maken.

Onderzoek
Controle en verantwoording in een
veranderend lokaal bestuur

Nieuwe vormen van controle op
samenwerking en netwerken
Gemeentelijke taken worden steeds meer op regionaal niveau behartigd.
Raadsleden kunnen hier op diverse manieren mee omgaan.

prof. Bas Denters - 23 november 2015

Het belang van intergemeentelijke samenwerking
Controle- en verantwoordingsrelaties blijken minder

Aanbevelingen

eenduidig dan ze op papier lijken. Dit zorgt in de gemeentelijke

• Een inventarisatie van nieuwe praktijken en aansprekende

praktijk regelmatig voor problemen. Door regionalisering

voorbeelden. De resultaten van de inventarisatie kunnen worden

worden veel van oudsher gemeentelijke taken in regionaal

opgenomen in een nationale databank, zoals dat al eerder door BZK

verband behartigd. Het belang van die intergemeentelijke

en VNG is gebeurd voor experimenten met burgerinitiatieven.

samenwerking neemt vanwege recente decentralisaties alleen

• Een evaluatie van de ervaringen met deze praktijken kan de basis

maar toe. Tegelijkertijd groeit echter ook de kritiek op de

zijn voor modellen of handreikingen. De handreiking zal het karakter

democratische controle op deze samenwerking.

moeten hebben van een goed gevulde gereedschapskist die voor heel
verschillende “klussen” bruikbare instrumenten levert. Lokaal moet

Vermaatschappelijking binnen gemeenten

men dan een beredeneerde keuze maken uit de diverse beschikbare

Door privatisering komen tal van gemeentelijke taken op

instrumenten of besluiten om zelf een nieuwe tool te ontwikkelen.

afstand van het gemeentebestuur te staan. Dat geldt voor
technische taken, zoals bijvoorbeeld afvalinzameling, alsook
voor politiek meer gevoelige zaken, zoals het beheer van de

• Wellicht kan een digitale tool worden ontwikkeld die raadsleden en
raadsondersteuners helpt bij het formuleren van proceskadernotities.
• Het kiezen en hanteren van het juiste instrument vraagt om kennis

sociale woningvoorraad. Ook is er binnen gemeenten sprake

en vaardigheden. Deze competenties kunnen worden ontwikkeld via

van vermaatschappelijking door de instelling van dorps- en

discussiebijeenkomsten en trainingen. In dat kader kunnen raadsleden

wijkraden en het stimuleren van eigen initiatief. De eigen

relevante ervaringen uitwisselen met andere gemeenten.

verantwoordelijkheid van burgers en lokale organisaties is
toegenomen. Deze tendens heeft recent een nieuwe impuls
gekregen door de bevordering van lokale burgerinitiatieven.

Meer weten?
http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/
controle_en_verantwoording_in_een_veranderend_lokaal_
bestuur_onderzoek.pdf
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Onderzoek
Raadsleden
De rol van de
inraad
140bij
karakters
de omgevingswet

Omgaan met de nieuwe
omgevingswet
De nieuwe omgevingswet verandert de functie van het raadslid.
Raadsleden denken zeer verschillend over de nieuwe wet.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten & Raadslid.Nu – 23 augustus 2016

Mening over de omgevingswet
Raadsleden twijfelen of de omgevingswet nodig is. Twee op de
vijf denkt van niet en een kwart heeft geen idee. De meeste
raadsleden (44 procent) schuiven de verantwoordelijkheid voor
de omgevingswet dan ook naar het college. Net iets meer dan
een kwart van de raadsleden denkt dat de omgevingswet zijn of
haar eigen verantwoordelijkheid is.
Kennis over de omgevingswet
Bij driekwart van alle raden is de omgevingswet al minimaal
één keer besproken. Er heerst echter nog veel onduidelijkheid
over de nieuwe wet. Raadsleden willen meer informatie over de
keuzes die zij als raadslid moeten maken rond de omgevingswet
(68,4 procent), over de gevolgen van de nieuwe wet als die
per 2019 ingaat (61,6 procent), meer algemene informatie
(57,3 procent), hoe de rol van het raadslid zal veranderen (44,1
procent) en wanneer wat klaar moet zijn (35,9 procent).
Verwachte effect van de omgevingswet
De raadsleden zijn zeer verdeeld over de veronderstelde
effecten van de nieuwe omgevingswet. Het gedeelte raadsleden
dat denkt dat de omgevingswet grotere effecten teweeg zal
brengen dan de recente decentralisaties is ongeveer een derde.
Het aandeel dat denkt dat dit effect minder groot zal zijn is ook
een derde, net als het gedeelte raadsleden dat het niet weet.

Meer weten?
http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/
redactie/2016-09-07_enqueterapport_de_rol_van_de_raad_
bij_de_omgevingswet.pdf
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‘Focus je op de belangrĳkste
terreinen waar je je wilt
proﬁleren’
Patrick Jussen – Partner Deloitte
Wat vindt u de belangrijkste kwaliteit van een raadslid?
De belangrijkste kwaliteit van een raadslid is nieuwsgierig zijn. Door
nieuwsgierig te zijn en veel open vragen te stellen, krijg je meer
informatie dan je had verwacht of zelf kon bedenken.
Voor welk onderwerp zou de raad meer aandacht moeten
hebben?
De raad zou meer aandacht moeten hebben voor de P&C
documenten. Uiteraard vind ik als accountant dat wij meer in
gesprek met elkaar zouden moeten komen over de hoofdzaken van
bedrijfsvoering en verantwoording. Als controlerend orgaan van
het college van B&W ligt er een grote verantwoordelijkheid op de
schouders van de raad. Daarbij kan de accountant goed assisteren
en informeren.
Hoe kan volgens u het gezag van de gemeenteraad worden
vergroot?
Het gezag van de raad is groot. Dat kan wellicht nog meer kracht
krijgen door in voorbereidende beleidsvergaderingen duidelijk de
koers te bepalen voor het college. Maak de verwachte effecten
van het beleid zo concreet mogelijk. Investeer daarom misschien
nog wel meer tijd en energie aan de voorkant, zodat bij de P&C
momenten ook daarover verantwoording kan worden afgelegd door

Wat is uw belangrijkste advies voor een (nieuw) raadslid in

het college.

de nieuwe raadsperiode?
Focus! Dat is het belangrijkste advies dat ik (nieuwe) raadsleden

Waarom is uw organisatie kennispartner van Raadslid.Nu?

wil meegeven. Je kan niet overal van op de hoogte zijn, probeer

Deloitte is trots om kennispartner te zijn van Raadslid.Nu. De

binnen je fractie focus aan te brengen op de belangrijkste terreinen

gemeentemarkt is en blijft een belangrijk segment waarin wij graag

waarop jullie je willen profileren. Door focus aan te brengen kan je

onze professionaliteit willen delen met de uwe. Wij nemen graag

jezelf specialiseren en ook de work-life balance gezond houden.

onze verantwoordelijkheid om ook een kennisorganisatie zoals

Hoofdzaken van bijzaken onderscheiden is een kunst op zich, maar

Raadslid.Nu te ondersteunen bij haar opgave.

probeer focus te houden op de hoofdzaak.
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Onderzoek
Geheimhouding

Waarom geheimhouding
vaak niet goed is
Veel raadsleden voelen zich belemmerd in het raadswerk door de vele
geheimhoudingen door het college van burgemeester en wethouders. Veel
geheimhouding is onnodig en bemoeilijkt de controlerende taak van de raad. De
politiek moet ingrijpen.

Raadslid.Nu – Februari 2017

Geheimhouding belemmert controlerende taak
raadsleden
Uit een enquête van Raadslid.Nu blijkt dat vrijwel alle raadsleden
ervaring hebben met geheimhoudingen door het college van
burgemeester en wethouders. Ze krijgen niet alle relevante
documentatie van de gemeente die er is. Meer dan de helft van
de raadsleden vindt deze geheimhouding belemmerend voor
de controlerende taak. Raadsleden kunnen niet vrijuit spreken
en handelen zolang ze bepaalde documenten niet onder ogen
hebben gekregen.
Zorgen over misbruik
Raadsleden zijn bezorgd dat colleges van burgemeester en
wethouders de geheimhouding gebruiken om fouten en
misstanden buiten de aandacht te houden. In ongeveer een
derde van de gevallen zou geheimhouding hiervoor worden
misbruikt.
Kabinet moet ingrijpen
Niet altijd is duidelijk waarom bepaalde stukken geheim blijven.
Soms komen ze alsnog op tafel en dan zijn ze schadelijk voor
het college of de gemeente in het algemeen. Volgens Douwe
Jan Elzinga, hoogleraar Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit
Groningen, is de geheimhoudingsproblematiek zo omvangrijk dat
het kabinet hier iets tegen moet doen.
.

Meer weten?
https://nl.surveymonkey.com/results/SM-MX8NQYDG/
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• Partner •

‘Blĳf vasthouden aan
je overtuiging’
Rufus Flipse – Directeur NotuBiz Nederland BV

Wat vindt u de belangrijkste kwaliteit van een raadslid?
De volksvertegenwoordigende rol, door geworteld te zijn in de
samenleving. Blijf vasthouden aan je eigen overtuigingen en focus je
op wat goed is voor jouw omgeving.
Voor welk onderwerp zou de raad meer aandacht moeten
hebben?
Voor meer eigen zichtbaarheid. De gemeenteraad loopt sinds het
dualisme in 2002 nog steeds achter op het college van B&W bij de
inzet van communicatiemiddelen en hoe men communiceert naar
de burgers toe. Dat vinden zij zelf ook, blijkt uit een onderzoek dat
NotuBiz heeft uitgevoerd: gemiddeld geven raadsleden hun eigen
zichtbaarheid slechts een 6,5.
Hoe kan volgens u het gezag van de gemeenteraad worden
vergroot?
Door te zorgen dat je je bezighoudt met de hoofdlijnen van het
beleid. De raad is niet bedoeld om op detailniveau te sturen.
Toch wordt dit veel gedaan en laat men de echte thema’s soms
ongemerkt passeren. En dat doet je geloofwaardigheid en draagvlak
bij de burgers geen goed.
Waarom is uw organisatie kennispartner van Raadslid.Nu?
Ten eerste steunen wij graag het werk waarin raadsleden

Wat is uw belangrijkste advies voor een (nieuw) raadslid in

worden ondersteund om hun vak goed uit te oefenen. Daarnaast

de nieuwe raadsperiode?

helpt de kennis van Raadslid.Nu ons bij het nadenken over ons

Denk als raadslid goed na over wat je wil bereiken in de politiek.

productaanbod en wat wij kunnen betekenen voor raadsleden. De

En herinner jezelf daar geregeld aan, zodat je je drive en je

combinatie van ICT en inhoudelijk advies is een mooie formule voor

uitgangspunten niet uit het oog verliest. Blijf betrokken bij de

het versterken van de positie van het raadslid.

samenleving en verlies jezelf niet in het politieke spel.
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Onderzoek
Lessen over regionale
samenwerking

Praktijkervaringen over regionale
samenwerkingsverbanden
Regionale samenwerking stond de afgelopen jaren hoog op de agenda van menig
raad. Het onderwerp heeft veel losgemaakt. Regionale samenwerkingsverbanden
konden rekenen op grote support in de raad, maar ook op felle tegenstand.
Terugkijkend zijn er lessen te trekken uit de ervaringen.
Raadslid.Nu – 2014-2016

Aan het woord
Raadslid.Nu heeft in een serie van 21 afleveringen de regionale

Aanbevelingen

samenwerkingsverbanden tussen diverse gemeenten in

• Let op de informatieplicht bij een regionaal samenwerkingsverband.

drie regio’s, West-Brabant, Twente en Drechtsteden, nader
bestudeerd. Voor- en tegenstanders kwamen aan het woord,
voordelen en nadelen zijn onder de aandacht gebracht. Zo was

De Wgr verplicht gemeenten om colleges en raden zowel actief als
passief te informeren..
• Raadsleden van samenwerkende gemeenten doen er goed aan zelf

er aandacht voor het opheffen van de Regioraad Twente en de

de informatie-uitwisseling en bovenal afstemming te organiseren.

polemiek over de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Regiobestuurders komen hun informatieplicht niet altijd even stipt

(GRD).

na.
• Ga selectief om met het volgen van informatie. Er is namelijk

Een belangrijk kantelpunt was de nieuwe Wgr, die op 1 januari

meer dan je logischerwijs kunt verwerken als raadslid. Stel daarom

2015 van kracht werd. Die regelt de actieve informatie- en

prioriteiten en selecteer wat je echt belangrijk vindt.

verantwoordingsplicht strakker dan voorheen. Bestuurders
van gemeenschappelijke regelingen zijn bovendien verplicht
informatie te geven wanneer raadsleden daar om vragen
(passieve informatieplicht).

• Verdeel taken als samenwerkende raadsleden van de diverse
gemeenten. Je hoeft dan niet alles zelf bij te houden, terwijl je toch
op de hoogte blijft.
• Maak een logische ‘knip’ tussen lokale en regionale bevoegdheden.
Soms staat er spanning op de taken en bevoegdheden die aan
de gemeenteraad versus aan de gemeenschappelijke regeling
toebehoren. Het risico bestaat dan dat taken (en kosten) hetzij
regionaal hetzij lokaal worden afgewenteld.
• Overweeg raadsvertegenwoordiging op regionaal niveau te
organiseren. Dat is toegestaan volgens de nieuwe Wgr. Maar ga wel
na of hiervoor voldoende draagvlak is in de raad.
• Lees de interviews met raadsleden, actief in regionale
samenwerking, over hoe zij zich inzetten voor lokale en regionale
zaken (zie: http://www.raadslid.nu/content/afleveringenreeks-deban-van-regionale-samenwerking-1).

Meer weten?
http://www.raadslid.nu/content/afleveringenreeks-deban-van-regionale-samenwerking-1
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Onderzoek

Raadsleden over regionale samenwerking,
gemeenschappelijke regelingen en herindeling

Intergemeentelijke
samenwerking
Er is veel te doen om het toenemende aantal gemeenschappelijke regelingen op de
lokale democratie. Een meerderheid van de raadsleden ziet deze ontwikkeling met
argusogen aan.

Overheid in Nederland – Januari 2014

Gemeenschappelijke regelingen
Ruim twee derde van de raadsleden vindt gemeenschappelijke

Aanbevelingen

regelingen onvermijdelijk. Tegelijkertijd heeft de helft van alle

• Treedt minder sturend op als raad bij de afspraken die in regionale

raadsleden geen idee of de getroffen regelingen nu eigenlijk
gunstig uitpakken. Wie wat waarover besluit is onduidelijk.
Zeven op de tien raadsleden vindt het toenemende aantal

samenwerking voor sociale en zorgtaken worden gemaakt
• Controleer scherper op regionale samenwerking voor zorgtaken en
kijk daarbij naar de maatschappelijke effecten.

gemeenschappelijk regelingen dan ook een bedreiging voor de
lokale democratie.
Herindelingen
Vier op de tien raadsleden denkt dat een fusie met een
andere gemeente op den duur onvermijdelijk is. Vooral Friezen,
Groningers, Limburgers en leden van VVD, D66 en PvdA zien
dit zo, terwijl raadsleden uit Flevoland, SP’ers en SGP’ers hier
tegenovergesteld in staan. Ook vindt bijna de helft van alle
raadsleden zo’n herindeling eigenlijk ongewenst.
Belang gemeenteraad
Vier op de tien raadsleden constateert dat door het toenemende
aantal gemeenschappelijke regelingen de positie van de
gemeenteraad steeds minder gewicht inneemt. Ook denkt
zo’n 30 procent dat de gemeenteraad inmiddels niet meer het
belangrijkste gemeentelijke politieke orgaan is.

Meer weten?
http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/
onderzoek_onder_raadsleden_naar_regionale_samenwerking.pdf
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Onderzoek
Raadsleden
Format verbonden
in 140 karakters
partijen. Een hulpmiddel om te
komen tot een eenduidige informatievoorziening
over verbonden partijen aan de gemeenteraden

Verbonden partijen
Een verbonden partij is een vorm van een gemeenschappelijke regeling waarbij
de samenwerkende gemeentes een bestuurlijk en een financieel belang denken te
hebben. Dit format legt vast hoe raadsleden beter zicht kunnen houden op deze
regionale samenwerkingen.
N.C.M. Verkaik – 30 oktober 2014

Aanleiding
Raadsleden merken op dat zij een gebrek aan controle hebben

Aanbeveling

op verbonden partijen, met name op gemeenschappelijke

• Gebruik het 12-stappenplan om als raad meer en beter grip en

regelingen. Daarom ziet een aanzienlijk deel dit soort regionale
samenwerkingen als een financieel risico en zelfs als bedreiging
voor de lokale democratie.
Het format
Het format verbonden partijen is bedoeld om raad en raadsleden
meer overzicht over verbonden partijen te geven. Het bestaat
uit twaalf onderdelen: naam, rechtsvorm, vestigingsplaats,
doelstelling en openbaar belang, relatie met beleidsprogramma,
deelnemende partijen, bestuurlijk belang, financieel belang,
vermogen, financieel resultaat, risico’s en ontwikkelingen.
Mogelijkheden
Door het gebruik van dit format zijn gemeenteraad en
raadsleden beter in staat om gegevens op te vragen over
verbonden partijen en om deze te toetsen. Ook biedt het
mogelijkheden voor het college om proactief met heldere
informatie te komen.

Meer weten?
http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/
format_vp_raadslid.nu_-_obmc.pdf
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controle te krijgen op verbonden partijen.

Raadslid.Nu op weg naar de
Gemeenteraadsverkiezingen
van 2018
• Raadslid.Nu werkt aan een basis duurzaam opleidingsprogramma voor raad en raadsleden
• Raadslid.Nu werkt met raadsleden en anderen aan een geactualiseerd competentieprofiel en compentiescan zodat
raadsleden beter inzicht krijgen in wat zij zijn en kunnen
• Raadslid.Nu komt met een zo compleet mogelijk aanbod van opleidingen voor raadsleden
• Raadslid.Nu houdt extra bijeenkomsten voor raadsleden EN voor kandidaat-raadsleden, volg de informatie daarover
op www.raadslid.nu
• Raadslid.Nu werkt aan een inspiratie- en overzichtsdocument over het belang van een rekenkamer. Deze is beschikbaar
tijdig voor de nieuwe raadsperiode
• Raadslid.Nu komt met een essay over rol en competenties van de vice-voorzitter van de gemeenteraad
• Raadslid.Nu onderzoekt hoe raadsleden oordelen over regionale samenwerking en gemeentelijke herindeling
• Raadslid.Nu houdt bijeenkomsten over werkdruk van raadsleden en komt met aanbevelingen hoe om te gaan met werkdruk
• Raadslid.Nu komt met aanbevelingen, opgehaald bij raadsleden, over hoe het aanzien van de raad vergroot kan worden.
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Lid worden?
Bent u raadslid, burgerraadslid, commissielid, steunfractielid
of fractiemedewerker en nog geen lid van Raadslid.Nu? Meld
u zich dan aan als lid op www.raadslid.nu.
Individueel lidmaatschap
U bent al individueel lid voor €80,00 per jaar. De kosten van
de contributie kunnen ten laste van de bestuurskosten bij de
griffier worden gedeclareerd.
Collectief lidmaatschap
Collectief lid worden als gemeenteraad kan ook. Voor €45,-per (raads)lid kan de gehele raad lid worden. Uw griffier kan
dit lidmaatschap aanvragen via info@raadslid.nu.

Waarom lid worden?
• Raadslid.Nu spant zich in voor een sterke rol en positie
van raadsleden; met meer leden kan het geluid van
raad en raadsleden worden versterkt.
• Raadslid.Nu komt op voor de belangen van raadsleden
en gemeenteraden bij het Ministerie van Binnenlandse
Zaken, Tweede en Eerste Kamer en andere ministeries.
• Raadslid.Nu draagt bij aan de versterking van de
positie van raadsleden en gemeenteraden door
zelfstandig onderzoek en praktische adviezen, tips en
aanbevelingen.
• Raadslid.Nu zet zich in voor een opleidingsprogramma
waardoor de positie en rol van raadsleden wordt
versterkt.
• Raadslid.Nu draagt bij aan een sterk netwerk tussen
raadsleden door het organiseren van bijeenkomsten
over diverse thema’s verspreid over het land.

Een Sterke Raad Doet Er Toe

Blijf op de hoogte van de activiteiten van Raadslid.Nu, word lid en ontvang de wekelijkse nieuwsbrief.

