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Den Haag, 4 april 2022  
 
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is de belangenvereniging 
van gemeenteraadsleden in Nederland. De vereniging 
vertegenwoordigt de belangen van raadsleden op drie manieren; door 
ondersteuning met trainings- en onderwijsaanbod, als 
belangenbehartiger & vraagbaak en door zich in te zetten voor een 
sterke gemeenteraad die ertoe doet. 
 
Voor de nieuwe raadsperiode zoekt de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden bestuursleden.  
De statuten bepalen dat bestuursleden door de leden in functie wordt 
gekozen en lid moet zijn van de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden.  
De verkiezing van bestuursleden is geagendeerd voor de algemene 
ledenvergadering van zaterdag 11 juni 2022.  
 
TAKEN EN COMPETENTIES  

- Een bestuurslid heeft een onafhankelijke geest en is in staat om 
de vele belangen, zowel korte als lange termijn, te wegen in 
besluitvormingsprocessen;  

- U dient onafhankelijk te zijn zonder de schijn van 
belangenverstrengeling;  

- Stelt zich ten doel om raadsleden en gemeenteraden (als 
hoogste bestuursorgaan van het lokaal bestuur) sterk en 
krachtig in positie te krijgen onder het motto “Een sterke raad 
doet er toe”; 

- Kent de belangen van het lokaal openbaar bestuur en 
daarbinnen die van raadsleden (en hun steunfractie) en weet in 
de besluitvorming op onafhankelijke wijze die belangen zodanig 
te wegen dat sprake is van voldoende draagvlak; 

- De belangen van de leden kunnen uiteenlopen. Het bij elkaar 
brengen van deze belangen en ze te plaatsen in relevante 
toekomstontwikkelingen is een essentiële taak; 



 

- Is bekend met zowel ketenpartners in het lokaal openbaar 
bestuur als met de nationale politiek en hierbij horende 
beleidsvorming; 

- Heeft een goed netwerk en is in staat om deze uit te breiden en 
te onderhouden; 

- Draagt bij aan het bestuurlijk functioneren van de vereniging en 
werkt aan goede besluitvorming en adequate uitvoering van 
besluiten. Gaat voor samenhang en kwaliteit;  

- Werkt proactief aan de koers van het bestuur; 
- Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en 

ervaring, die in staat is om ontwikkelingen in het lokaal 
openbaar bestuur te plaatsen in een breder perspectief en weet 
deze te vertalen naar de dynamiek van een grote 
belangenvereniging; 

- Netwerker en verbinder; 
- Combineert besluitvaardigheid en een zakelijke inslag met oog 

voor de cultuur en structuur van de beroepsgroep; 
- Representatief en communicatief sterk.  

 
De maximale omvang van het bestuur is dertien bestuursleden, 
inclusief dagelijks bestuursleden. De leden van het dagelijks bestuur 
worden gekozen door het algemeen bestuur, met uitzondering van de 
voorzitter.  
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zoekt naar een goede 
balans in de vertegenwoordiging en denkt hierbij aan een evenwichtige 
man-/vrouwverdeling, politieke en regionale spreiding (het streven is 
dat uit elke provincie een bestuurslid komt). 
 
PRAKTISCHE INFORMATIE 
Leden van het dagelijks bestuur hebben jaarlijks ongeveer zes 
bestuursvergaderingen, leden van het algemeen bestuur hebben 
jaarlijks vier bestuursvergaderingen. Leden van het dagelijks bestuur 
zijn ook lid van het algemeen bestuur. Twee keer per jaar is er een 
algemene ledenvergadering. 
De tijdsbesteding bedraagt gemiddeld een dagdeel per maand, het 
gaat om een onbezoldigde functie met de mogelijkheid van een 
onkostenvergoeding.  
Voor kandidaten is een kennismakingsgesprek voorzien op zaterdag 21 
mei 2022.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau van de 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Henk Bouwmans, 
telefoonnummer: 0651685117.  
Geïnteresseerden kunnen zich melden door het mailen van een 
motivatie en een cv, bij voorkeur, voor 1 mei via info@raadsleden.nl 
 


