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Voorwoord 

Het onderzoek wat u voor u heeft is geschreven in het kader van de minor Politiek & Bestuur en het 

vak Policy Lab van de opleiding Bestuurskunde aan de Thorbecke Academie Leeuwarden en in 

opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Vanaf februari 2021 tot en met juni 2021 

zijn wij bezig geweest met het onderzoek en het schrijven van dit rapport.  

De opdracht die wij kregen van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vonden wij erg 

interessant, al was het soms wat lastig om er in de pandemie goed aan te werken. Ondanks dit 

hebben wij veel gehad aan deze ervaring. Na het doen van een kwantitatief en kwalitatief onderzoek 

hebben wij de hoofdvraag die binnen dit onderzoek centraal staat kunnen beantwoorden.  

Bij deze willen wij onze begeleider, Mevrouw P. Esser, bedanken voor de ondersteuning tijdens het 

onderzoek. Ook willen wij onze opdrachtgever, de heer H. Bouwmans, bedanken voor de adviezen 

die hij gegeven heeft en de tijd die hij besteed heeft aan dit onderzoek. Daarnaast willen wij de 

respondenten van zowel de enquête als de interviews bedanken voor hun tijd en input in het 

onderzoek.  

Als laatste willen wij iedereen waarmee we hebben samengewerkt bedanken voor de fijne 

samenwerking. Iedereen waarmee we hebben mogen sparren over dit onderwerp, bedankt voor de 

input! 

We wensen u veel leesplezier toe.  

Aafke van Dijk, Osmar Muñoz Rodríguez, Naomi Abma, Dennis de Meer en Verena Koopmans 

Leeuwarden, 18 juni 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Samenvatting 

Het zijn van raadslid is hard werken, zeker na de decentralisatie van 2015 is de werkdruk omhoog 

gegaan. Er moet iets gebeuren om deze werkdruk te verlichten.  

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe wenselijk het fulltime raadslidmaatschap is om 

de werkdruk te verlichten. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: In hoeverre is het 

wenselijk om fulltime raadsleden aan te stellen in de gemeenteraad?  

Om antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag is er een enquête afgenomen. Deze 

enquête is door 1706 respondenten ingevuld. Alle soorten gemeenten zijn binnen de enquête goed 

vertegenwoordigd. Daarnaast is er gekozen om drie interviews af te nemen om meer verdieping te 

krijgen op de informatie die verzameld is door middel van de enquête. Door het lage aantal 

interviews zijn de resultaten hiervan indicatief. De respondenten zijn verdeeld over hoe wenselijk 

het fulltime raadslidmaatschap is. Alleen in de grote gemeenten is er een meerderheid aan 

raadsleden die voor het fulltime raadslidmaatschap zijn. Deze meerderheid ligt op 56,5%. Daarnaast 

valt op dat mannen negatiever denken over het fulltime raadslidmaatschap, 58,3% van de mannen 

ziet het fulltime raadslidmaatschap niet zitten terwijl het bij de vrouwen meer 50/50 verdeeld is.  

Uit antwoorden van de enquête blijkt dat de meest gewilde manier om de werkdruk te verlichten 

het aanstellen van betaalde ondersteuning van de fracties is (38,98%), ook het verhogen van de 

raadsvergoeding blijkt een gewilde optie te zijn om de werkdruk te verlichten met 31,08%. De 

resultaten van de enquête duiden erop dat het fulltime raadslidmaatschap niet de meest gewilde 

oplossing is voor de verlichting van de werkdruk.   

Op basis van de resultaten wordt aanbevolen om een vervolg onderzoek in te zetten om te 

onderzoeken hoe gewenst de andere opgegeven opties zijn om de werkdruk te verlichten. Hierin is 

het vooral van belang dat kleine gemeenten meer gehoord worden, gezien dit de enige categorie 

gemeente is waarmee het niet gelukt is om een verdiepend interview te houden. Daarnaast wordt 

aanbevolen om een pilot op te starten in de grote en middelgrote gemeenten met één fulltime 

raadslid per fractie, zodat er ervaring kan worden opgedaan met het fulltime raadslidmaatschap.  
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

Aanleiding  

Sinds 1 januari 2015 is de portefeuille van gemeenten vergroot door decentralisatie. De 

decentralisatie was doorgevoerd om ervoor te zorgen dat het lijntje tussen overheid en burger 

korter zou worden. Daardoor zou het voor de burger makkelijker worden om de hulp te krijgen die 

de burger nodig heeft. Hoe deze extra taken precies uitgevoerd zouden worden, dat werd aan de 

gemeenten zelf overgelaten. Zij kregen hierin totale vrijheid zolang er binnen het gegeven budget 

gewerkt zou worden.1 Deze decentralisatie heeft ervoor gezorgd dat het werk van het gemiddelde 

raadslid zwaarder is geworden. Daarom is er nu de volgende vraag opgekomen: hoeveel behoefte is 

er vanuit de raadsleden om een fulltime positie aan te nemen zodat er meer tijd is om het werk uit 

te voeren? Of zijn andere opties wenselijker?  

 

Opdracht en opdrachtgever 

De opdracht binnen dit onderzoek is het onderzoeken hoe wenselijk het fulltime raadslidmaatschap 

is binnen de gemeenteraden van Nederland. Daarnaast wordt er onderzocht of er andere 

oplossingen zijn om de werkdruk te verlichten. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. 

 

Actoren en wetgeving 

De actoren binnen dit onderzoek zijn de raadsleden van de gemeenteraden binnen Nederland en de 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, aangezien zij de uitslag van dit onderzoek gaan gebruiken 

om te lobbyen, als dat nodig blijkt te zijn. 

De taken van de gemeenteraad, maar ook hoe groot een gemeenteraad moet zijn ten opzichte van 

het aantal inwoners en alle andere regels die rond de gemeenteraad liggen zijn terug te vinden in de 

Gemeentewet.2 Tijdens het onderzoek zal er dan ook rekening worden gehouden met de wet- en 

regelgeving die binnen deze wet beschreven staat. 

Doelstelling  

Raadslid zijn is iets dat de meeste raadsleden combineren met andere werkzaamheden. De 
doelstelling is dan ook om erachter te komen middels onderzoek wat de wenselijkheid is rondom 
fulltime raadslidmaatschap binnen de gemeenteraden in Nederland, om vervolgens aanbevelingen 
over fulltime raadslidmaatschap te geven aan de opdrachtgever, de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden. Hierbij willen wij ook gaan kijken naar andere opties. Het zoeken van voor- en 
tegenargumenten en verzamelen van data is tijdens dit onderzoek belangrijk.  

 

                                                             
1 Redactie, AD.nl, 11 september 2014 
2 C. I. Dales, 12 maart 1992 
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Vraagstelling 

Binnen het onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal: ‘In hoeverre is het wenselijk om 

fulltime raadsleden aan te stellen in de gemeenteraad?’ 

Om antwoord te krijgen op de hoofdvraag, is beantwoording van de volgende deelvragen van 

belang:  

1. Zijn op dit moment de werkzaamheden als parttime raadslid te combineren met 
overige werkzaamheden (betaald/onbetaald)? 

1.1. En welke werkzaamheden zorgen ervoor dat gemeenteraadsleden 
meer tijd kwijt zijn aan hun functie als raadslid? 

 
2. Hoe kijken raadsleden van verschillende (kleine, middelgrote en grote) 

gemeenteraden tegen de wenselijkheid van fulltime raadslidmaatschap aan?  
3. Wat zijn de voor- en nadelen van het invoeren van fulltime raadslidmaatschap? 
4. Welke andere mogelijkheden zijn er om de werkdruk van de raadsleden te 

verlichten?  

 

Afbakening  

Om het onderzoek begrijpelijk te maken is het van belang om de volgende begrippen te kennen:  

 Grote gemeenten;  
 Middelgrote gemeenten;  
 Kleine gemeenten;  
 Lekenbestuur;  
 Doelgroep;  
 Opdrachtgever.  

Gemeenten 

Een gemeente wordt als grote gemeente gezien op het moment dat de gemeente meer dan 100.000 
inwoners heeft.  

Van een middelgrote gemeente is sprake als een gemeente tussen de 50.000 en 100.000 inwoners 
heeft.   

Een gemeente met minder dan 50.000 inwoners wordt als een kleine gemeente bestempeld.  

 

Lekenbestuur 

Het woord leek betekent van oorsprong behorend tot het volk. Tegenwoordig betekent het woord 
leek geen vakman. Als je dit koppelt aan bestuur dan betekent lekenbestuur bestuur van en voor het 
volk. Bij een gemeenteraad is er sprake van een lekenbestuur. Een raadslid is een politicus die goed 
aangesloten is op wat er in de maatschappij speelt. Een raadslid is wat betreft de gemiddelde 
urenbesteding vergelijkbaar met een parttime baan en vaak heeft een raadslid er andere 
werkzaamheden naast.    
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Doelgroep 

Als er over de doelgroep gesproken wordt dan gaat het over gemeenteraadsleden.  

Opdrachtgever 

Als er over de opdrachtgever gesproken wordt dan gaat het over de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden. 
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Probleemstelling 

Het raadslid 

Er zijn in Nederland ruim 8.600 mensen die raadslid zijn. Deze mensen zijn onderverdeeld over 

gemeenteraden van 9 tot 45 leden.3  

De gemeenteraden hebben grofweg drie hoofdtaken: het vormen van een volksvertegenwoordiging, 

het stellen van kaders en het controleren van het college van burgermeesters en wethouders.4 De 

meeste raadsleden zijn per week veel tijd kwijt aan het zijn van raadslid, volgens onderzoek van 

kennispartner Daadkracht kan het aantal uren oplopen tot 20 uur per week.5 Er zijn daardoor 

raadsleden die meer dan 55 uur per week werken. Het aantal uren loopt volgens datzelfde 

onderzoek Daadkracht vooral op in de grote gemeenten.6  

De werkdruk  

Dat het zijn van raadslid veel werk is, is wel te stellen. De taken van een raadslid zijn onder andere 

het lezen van stukken, vergaderen, maatschappelijk overleg hebben met lokale clubs, verenigingen 

en wijkraden, partijbijeenkomsten en persoonlijk contact met de inwoners.7   

Het gevolg van de hoeveelheid uren die een raadslid kwijt is per week, is dat er een hogere werkdruk 

op de raadsleden ligt die nog een ander beroep ernaast uitvoeren, studeren of huishoudelijk werk 

verrichten. Zeker na de uitbreidingen van de portefeuille van de gemeente die eerder in deze 

inleiding zijn besproken, is de werkdruk gestegen. Uit onderzoek van Raadslid.nu blijkt dat 86% van 

de raadsleden werkdruk ervaart. 

Fulltime raadslid 

Wat ook een oplossing kan zijn, is het aanstellen van fulltime raadsleden om de werkdruk op te 

vangen. Uit het eerder genoemde onderzoek van Daadkracht bleek dat hier vooral veel animo voor 

is vanuit de grotere gemeenten. Binnen deze gemeenten wil 65,2% van de raadsleden fulltime 

raadsleden aanstellen, waar dit percentage landelijk op 39% ligt.8  Door fulltime raadsleden aan te 

stellen kan er meer tijd gestoken worden in de drie kerntaken die de gemeenteraad heeft, ook zal er 

meer tijd zijn om te werken aan de vergrote portefeuille en de andere neventaken van de 

raadsleden. De werkdruk zou hiermee verminderd kunnen worden. Maar er moet ook gekeken 

worden naar andere mogelijkheden om de werkdruk te verminderen. 

 

 

 

                                                             
3 ‘Het raadslid’, raadsleden.nl  
4 ‘Wat doet de gemeenteraad?’, raadsleden.nl 
5 Daadkracht, 12 maart 2020 
6 Daadkracht, 12 maart 2020 
7 Delftsepost.nl, 4 februari 2018 
8 Daadkracht, 12 maart 2020 
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Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 biet het theoretisch kader, waarin het conceptueel model en het literatuuronderzoek 

terug te vinden zijn. In hoofdstuk 3 worden vervolgens de onderzoeksmethoden behandeld. Hierna, 

in hoofdstuk 4, worden de belangrijkste resultaten van zowel de enquête als de interviews 

weergegeven. Op basis van deze resultaten, volgen in hoofdstuk 5 conclusies. Waarna in hoofdstuk 6 

de aanbevelingen voor de opdrachtgever aanbod komen. Tot slot, worden in hoofdstuk 7 de 

aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek gepresenteerd.  
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Hoofdstuk 2. Theoretisch kader 

2.1 Conceptueel model 
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In het conceptueel model zijn de belangrijkste opties benoemd om de werkdruk van raadsleden te 

verlichten: 

- Fulltime raadslidmaatschap  

Het onderzoek draait om de wenselijkheid van het fulltime raadslidmaatschap. Daarom is 

het van belang om het fulltime raadslidmaatschap mee te nemen in het onderzoek naar het 

verlagen van de werkdruk van raadsleden. 

 

- Opleiding  

Door het volgen van opleidingen kunnen raadsleden kennis opdoen waardoor ze mogelijk 

zelf hun werkdruk kunnen verlagen. Dit zou kunnen gaan over de manier van vergaderen, 

het leren van snellezen en zo zijn er meerdere mogelijkheden voor opleidingen en/of 

cursussen. 

 

- Aantal gemeenteraadsleden  

Het wijzigen van het aantal gemeenteraadsleden zou de werkdruk kunnen verlagen. Als er 

meer raadsleden per gemeente zijn dan kan de hoeveelheid werk verdeeld worden over 

meer raadsleden. Het omlaag brengen van het aantal gemeenteraadsleden kan mogelijk 

leiden tot kortere vergaderingen, omdat er minder raadsleden aan het woord komen tijdens 

een vergadering. 

 

- Aantal vergaderingen  

Het aantal vergaderingen in kaart brengen en dan kijken waar er mogelijkheden zijn om het 

aantal vergaderingen te verminderen. Er zijn gemeenteraadsvergaderingen en sommige 

raadsleden zitten in commissies. Misschien zijn er mogelijkheden om vergaderingen te 

combineren. 

 

- Vergoedingen verhogen  

Als de vergoeding voor het zijn van een gemeenteraadslid omhoog gaat dan is het mogelijk 

voor een gemeenteraadslid om naast het zijn van raadslid minder uren te hoeven besteden 

aan een andere baan om voldoende inkomen te hebben.  

 

- Werk- en taakverdeling aanpassen  

Sommige gemeenteraadsleden zijn vergaderdieren en hebben daar dus geen moeite mee. 

Andere gemeenteraadsleden hebben juist moeite met vergaderen en gaan veel liever de 

straat op en weer andere gemeenteraadsleden lezen graag documenten. Door het werk te 

verdelen op basis van wat een gemeenteraadslid het leukste vindt om te doen vindt men het 

werk leuker om te doen en wordt mogelijk de werkdruk verlaagt. Dit kan uitgevoerd worden 

door raadsleden van fracties met meerdere leden en door eenmansfracties die beschikken 

over fractieondersteuning. 
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- Meer fractiemedewerkers  

Als er meer geld beschikbaar komt voor het aanstellen van fractiemedewerkers dan is er 

meer ondersteuning beschikbaar voor gemeenteraadsleden. Als een gemeenteraadslid 

moeite heeft met het lezen van de grote hoeveelheid documenten dan kan dit verdeeld 

worden over meer fractiemedewerkers zodat gemeenteraadsleden meer tijd overhouden 

voor de werkzaamheden die zij graag uitvoeren.  
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2.2: Literatuuronderzoek 

 ‘Werkdruk onder raadsleden’9 

Het hoofdonderwerp van dit onderzoek is de gemeenteraad en raadslidmaatschap. Het is van belang 
dat wij gaan onderzoeken wat de wens is van de raadsleden met betrekking tot raadslidmaatschap 
en wat wenselijk is voor eventueel de burgers. Voor literatuuronderzoek is het belangrijk om te 
kijken naar de onderzoeken die er tot nu toe zijn geweest.   

1. In het onderzoek van raadslid.nu wordt onderzoek gedaan naar de werkdruk onder 
raadsleden. Daarom ook de titel: ‘Werkdruk onder raadsleden’.  

In het voorwoord en eigenlijk door het hele document wordt benoemd dat werkdruk onder de 
raadsleden een belangrijk thema is. De werkdruk is een punt dat erg knelt voor raadsleden. Tussen 
2014-2018 zijn de taken van de gemeenteraad uitgebreid en daardoor is de werkdruk toegenomen. 
Deze nieuwe taken komen onder andere door decentralisatie.  Er wordt van raadsleden gevraagd 
om deze taken er ook bij te doen, daarbij wordt er niet gekeken naar een vermeerdering van de 
uren. Deze combinatie zorgt ervoor dat werkdruk toegenomen is.   

Het onderzoek dat is uitgevoerd door raadslid.nu is door ruim 1.800 leden ingevuld en geeft het 
volgende resultaat:  

 86% van de raadsleden ervaart werkdruk. 38% ervaart een (zeer) sterke werkdruk.   

Daarnaast blijkt uit het Nationaal Raadsledenonderzoek uit 2017 dat de meeste tijd in de 
bestuurlijke activiteiten gaat zitten. Hierover zijn raadsleden niet tevreden, want zij willen meer tijd 
besteden aan het zijn van volksvertegenwoordiger. In dit onderzoek kwam onder andere naar voren 
dat 47% te weinig tijd heeft om het raadswerk naar behoren uit te voeren.  

De drie tips die raadsleden geven zijn als volgt:  

 Maak keuzes  
 Samenspel met griffie moet verbeterd worden  
 Verhogen honorering   

Een paar overige suggesties die werden gegeven zijn als volgt:  

 Als men de werkdruk te hoog vindt, dan moeten zij stoppen (deze suggestie werd door 
minder dan 1% van de leden genoemd); 

 Het maken van betere afspraken binnen eigen fractie (deze suggestie werd door 10% van de 
raadsleden gegeven); 

 Betere fractieondersteuning (deze suggestie werd door 7,5% van de raadsleden gegeven) 

 Drie tips van Maarten de Winter, expert in timemanagement:  

 Reflectiegesprekken houden  
 Innovatief coaching systeem  
 Een collectieve benadering door de gemeenteraad. Een collectieve benadering 
betekent het faciliteren, ondersteunen of creëren van een groep mensen in plaats van 

                                                             
9 H. Bouwmans, Raadslid.nu januari 2018 



14 
 

een individu. In het onderzoek van raadslid.nu komt naar voren dat de werkdruk onder 
andere aanwezig is door een disbalans tussen raadswerk, privéleven en betaalde baan. 

 

‘Nationaal raadsledenonderzoek 2019’10 

Het Nationaal Raadsledenonderzoek 2019 is een onderzoek wat uitgevoerd is onder 
gemeenteraadsleden. Het is de zesde editie van dit onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om 
te kijken naar de werkdruk van raadsleden, hierin wordt ook de wenselijkheid van een fulltime 
raadslidmaatschap meegenomen. In 2004 is er een stuurgroep geweest die onderzoek heeft gedaan 
naar de tijdsbesteding van raadsleden. Die stuurgroep is erachter gekomen dat er veel tijd besteed 
wordt aan vergaderen en het lezen van documenten. Op basis hiervan is het advies van de 
stuurgroep dat een raadslid minimaal 50% van de werktijd moet besteden aan 
volksvertegenwoordigende taken en dus niet aan vergaderen en het lezen van documenten. Op 
basis van dit advies is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden het Nationaal 
Raadsledenonderzoek 2019 gestart. Ook wordt er naar de verhouding tussen werk en financiële 
vergoeding gekeken in dit onderzoek. Als laatste is er gekeken naar de manier van vergaderen door 
de gemeenten. Het onderzoek wordt ongeveer één keer per drie jaar uitgevoerd om te kijken wat de 
wijzigingen zijn.  

Alle raadsleden met een openbaar e-mailadres zijn uitgenodigd voor het onderzoek, uitgezonderd de 
bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Dit zijn er in totaal 8605. In totaal hebben 
1623 raadsleden het onderzoek ingevuld, dat is 18,9% van de 8605 raadsleden die gevraagd zijn.  

Er zijn 5 verschillende vergadermodellen waar gebruik van wordt gemaakt door gemeenten:  

1. Vergadermodel zonder commissies: 

Dit betekent dat er enkel plenaire raadsvergaderingen plaatsvinden. De voorbereiding voor de 
plenaire vergaderingen vinden plaats via fractievergaderingen. Dit model is relatief populair bij de 
kleinere gemeenten om het totaal aantal vergaderingen te beperken.   

2. Raadscommissiemodel:    

Het tweede model is het raadscommissiemodel. Dit model houdt in dat een gemeenteraad een 
aantal commissies instelt, naast de plenaire vergadering. Die commissies kunnen zich specialiseren 
op beleidsterreinen of op kerntaken.   

3. Agendacommissiemodel:    

Dit model kent slechts één raadscommissie. De agendacommissie kan bestaan uit zowel raadsleden 
als niet-raadsleden. De agendacommissie bereidt alle raadsvergaderingen voor. De 
agendacommissie bepaalt de agenda voor de raadsvergadering en doet dit op basis van de 
informatie die zij ontvangt uit de samenleving.   

 

                                                             
10 Daadkracht, 12 maart 2020 
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4. BOB-Methode:    

Beeldvorming, Opinievorming en Besluitvorming. Deze methode is ontwikkeld om besluitvorming in 
de lokale politiek meer overwogen tot stand te laten komen. Het besluitvormingsproces begint hier 
met de Beeldvorming: politieke partijen proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen. 
Belangrijk hierbij is dat alle partijen tevreden moeten zijn met de hoeveelheid en de kwaliteit van de 
informatie. Na de Beeldvorming gaan de raadsleden over tot Opinievorming en kunnen er politieke 
en technische vragen over het onderwerp gesteld worden. Wanneer iedereen een standpunt heeft 
ingenomen, wordt overgegaan tot Besluitvorming.   

5. Rondetafelmethode:    

Deze methode houdt in dat burgers en experts aanschuiven bij raadsleden om in gesprek te gaan 
over vraagstukken die de gemeenteraad zelf aandraagt  of die burgers van de gemeente aandragen. 
Op deze manier kunnen experts zich buigen over thema’s waar gemeenten niet altijd voldoende 
kennis over hebben.    

Conclusie:  

 Jongeren en mensen met een fulltime baan hebben te weinig toegang tot het werk van 
raadsleden;  

 De gemiddelde tijdsbesteding is met één uur per week gestegen naar 17,17 uur per week; 
 De tevredenheid onder raadsleden is gestegen ten opzichte van het vorige onderzoek in 

2017;  
 Uurloon is gestegen met gemiddeld 2,37 euro naar 16,18 euro per uur. Deze stijging is 

deels te verklaren door de verhoging van de vergoeding van het raadslidmaatschap in 
gemeenten met minder dan 24.000 inwoners.  
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Hoofdstuk 3. Onderzoeksmethoden 

3.1 Vraagstelling 

Hoofdvraag: In hoeverre is het wenselijk om fulltime raadsleden aan te stellen in de gemeenteraad? 

Toelichting op hoofdvraag: centraal in ons onderzoek staat het al dan niet aanstellen van fulltime 

raadsleden in verschillende gemeenteraden in Nederland. Doordat het raadslidmaatschap steeds 

meer tijd in beslag neemt, wordt het meer een fulltime- dan een parttimefunctie. Welke voordelen 

en nadelen heeft het als raadslid om er ook andere werkzaamheden bij te hebben? Wat heeft dit 

voor effect op de functie als raadslid?  

Om antwoord te krijgen op de hoofdvraag, is de beantwoording van de volgende deelvragen van 
belang:  

1. Zijn op dit moment de werkzaamheden als raadslid te combineren met overige 
werkzaamheden (betaald/onbetaald)? 

1.1 En welke werkzaamheden zorgen ervoor dat 
gemeenteraadsleden meer tijd kwijt zijn aan hun functie als raadslid? 

Aan de hand van bovenstaande deelvraag wordt er een helder beeld geschetst van hoe de situatie 
zich onder gemeenteraadsleden nu voordoet. Hoe combineren raadsleden op dit moment al hun 
raadswerkzaamheden naast hun overige werkzaamheden? Waar lopen ze in de praktijk tegen aan en 
hoe zien ze het zelf voor zich? Door deze eerste deelvraag te formuleren, wordt er een helder 
probleem geanalyseerd en geschetst. Deze deelvraag zorgt voor een indicatie van hoe het komt dat 
raadsleden steeds meer tijd kwijt zijn aan hun werkzaamheden en hoe het komt dat ze het steeds 
drukker krijgen als gemeenteraadslid. Welke verandering heeft ervoor gezorgd dat raadsleden hun 
functie steeds moeilijker kunnen combineren met hun overige werkzaamheden? De analyse van 
deze verandering zorgt ervoor dat de kern van het probleem naar voren wordt gebracht, namelijk 
welke werkzaamheden ervoor zorgen dat de functie gemeenteraadslid steeds lastiger wordt om te 
kunnen combineren naast overige werkzaamheden. 

2. Hoe kijken raadsleden van verschillende (kleine, middelgrote en grote) 
gemeenteraden tegen de wenselijkheid van fulltime raadslidmaatschap aan?  
 

Om een goed beeld te krijgen van de omvang voor de wens van fulltime raadslidmaatschap, moet er 
niet alleen gekeken worden naar de grotere gemeenten, maar ook naar de middelgrote- en kleine 
gemeenten. Dit zorgt voor een breder perspectief in het onderzoek. Kleinere gemeenten hebben 
minder gemeenteraadsleden en kunnen dus hun taken verdelen onder minder fractieleden. Heeft 
dit bij kleinere gemeenten tot gevolg dat ze de functie gemeenteraadslid steeds lastiger kunnen 
combineren naast hun overige werkzaamheden?  
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3. Wat zijn de voor- en nadelen van het invoeren van fulltime raadslidmaatschap? 

 

Bij deze derde deelvraag wordt er gekeken naar wat de voor- en nadelen zijn, wanneer fulltime 

raadslidmaatschap wordt ingevoerd. Wanneer de functie van gemeenteraadslidmaatschap een 

fulltime functie wordt, zijn gemeenteraadsleden meer werkuren bezig met werkzaamheden. Zorgt 

dit er ook voor dat een gemeenteraadslid doordat hij meer werkuren ter beschikking heeft meer 

taken erbij krijgt? Waardoor er minder raadsleden nodig zijn om alle werkzaamheden uit te kunnen 

voeren? Het gevolg zou kunnen zijn dat hierdoor de gemeenteraad kleiner wordt. Bovendien speelt 

ook de vergoeding hierin een rol.  

 

4. Welke andere mogelijkheden zijn er om de werkdruk van de raadsleden te 

verlichten?  

 

Bij deze deelvraag wordt er gekeken naar andere mogelijkheden dan het aanstellen van fulltime 

raadsleden. Is er misschien een andere oplossing? Bijvoorbeeld het verhogen van de 

raadsvergoeding of betaalde ondersteuning van de fractie. De raadsleden zouden een aantal van 

hun werkzaamheden kunnen overdragen aan de ondersteuner. Een andere mogelijkheid is dat de 

raadsleden trainingen of een opleiding volgen die hen kan helpen bij de werkzaamheden en de 

werkdruk. 
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3.2 Operationalisatie 

Figuur 1: de meetbaarheid van de kernbegrippen 

 

 

Facet  Meetbaar 
begrip/ 
indicator  

   

Dataverzamelings-
methode  

   

Meetinstrument  

   

Mogelijke 
meetfouten  

De grote van de 
desbetreffende 
gemeente   

Indicatie van 
aantal inwoners 
gemeente  

Deskresearch:  

Cijfer- administratie  

Cijfers van 
verschillende 
plaatsen 
gemeenten bij 
elkaar optellen  

Cijfers inwonersaantal 
per plaats niet up-to-
date door 
verhuizingen  

Uren per week 
gemeenteraadslid  

Algemeen 
gemiddeld uren 
per week per 
raadslid  

Fieldresearch:  

Interview/enquête  

   

Vraag: hoeveel tijd 
besteedt een 
raadslid gemiddeld 
per week aan zijn 
functie?  

Niet concreet, doordat 
elke week anders is. 
Door bijvoorbeeld 
vergaderingen of 
debatten.  

Werkzaamheden 
waaraan 
raadsleden 
meeste tijd 
besteden  

Gemiddeld 
aantal uren per 
werkzaamheid  

Fieldresearch:  

Interview/enquête  

   

Vraag: welke 
werkzaamheden 
zijn het meest 
tijdrovend?  

Teveel verschillende 
antwoorden. Ieder 
raadslid houdt zich 
ergens anders mee 
bezig.  

Grootte van 
fractie 
gemeenteraadslid 

  

Aantal 
raadsleden per 
fractie  

Deskresearch:  

Literatuur 
gemeentelijke 
overheid  

Per fractie 
berekenen hoeveel 
raadsleden totaal 
zijn 
vertegenwoordigd  

Niet aangepaste 
informatie na 
herindelingen van 
gemeenten. 

Verdeling 
werkzaamheden 
over fractieleden 

Aantal 
werkzaamheden  
verdelen over 
aantal 
raadsleden 

Deskresearch: 

Literatuur 
gemeentelijke 
overheid, 
beleidstukken 

Aantal 
portefeuilles 
verdelen over 
aantal fractieleden 

Er kan nooit met 
zekerheid worden 
gezegd hoeveel tijd 
een bepaalde 
portefeuille in beslag 
neemt. Dit hangt af 
van het type raadslid.  

Wenselijkheid 
fulltime 
raadslidmaatschap 
naast andere 
werkzaamheden 

Aantal 
voordelen en 
aantal nadelen 

Fieldresearch: 

Interview/enquête  

Aantal voor- en 
nadelen op een 
rijtje zetten  

Elk raadslid ziet het 
anders, hierdoor zijn 
de antwoorden 
subjectief. 

Vergoeding 
fulltime 
gemeenteraadslid 

Indicatie hoogte 
vergoeding 
fulltime raadslid 

Deskresearch: 

Literatuur 
rijksoverheid 

Hoogte salaris TK- 
lid en vergoeding 
parttime 
raadsleden, 
vergelijking andere 
ambtenaren  

Het is en blijft een 
indicatie. Hoogte 
exacte salaris fulltime 
raadslid is niet zomaar 
te bepalen. 
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3.3 Onderzoeksinstrumenten 

Enquête  

Zoals eerder besproken zijn er in Nederland ruim 8.600 raadsleden, door de omvang van deze groep 

is ervoor gekozen om een enquête te houden. Niet alleen is het hierdoor mogelijk om meer 

raadsleden om hun mening te vragen, ook zal het voor een betrouwbaar antwoord op de 

hoofdvraag zorgen. Hoe meer raadsleden hun mening laten horen, hoe beter het advies de 

raadsleden representeert. Hierbij is het van belang dat we een steekproef kunnen samenstellen 

waarbij zowel de meningen van raadsleden uit kleinere en grote gemeente vertegenwoordigd 

worden. De grootte van deze steekproef is, met een foutmarge van 5%, minimaal 368.  

Bij de enquête was het van belang dat de verwerking anoniem zou zijn, binnen het onderzoek zijn er 

daarom geen namen genoemd van zowel de raadsleden als de gemeenten waarin zij werkzaam zijn.  

Voor het weergeven van de resultaten is er gebruik gemaakt van grafieken, om de resultaten zo 

duidelijk mogelijk over te brengen.  

De enquête kon voor een tijdsperiode van 2 weken (19 april 2021 – 2 mei 2021) door 

gemeenteraadsleden over het hele land worden ingevuld, de enquête is verspreid door de 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Een totaal van 1706 raadsleden heeft de enquête 

ingevuld.  

 

Interview 

In dit onderzoek is er sprake van een kwalitatief onderzoek in de vorm van interviews. Hierbij is er 

gebruik gemaakt van een gestructureerd interview. Hiermee wordt bedoeld dat het interview een 

schema had met dezelfde vragen voor elke geïnterviewde. Doordat de vragen hetzelfde waren was 

er de mogelijkheid om de antwoorden met elkaar te vergelijken. 

De interviews hebben online via Microsoft Teams plaatsgevonden. Tijdens de interviews is er 

regelmatig doorgevraagd en op die manier is er meer diepgang ontstaan in de antwoorden.  

De interviews zijn gehouden met drie raadsleden met drie verschillende opvattingen over het 

fulltime raadslidmaatschap, als verdieping op de resultaten die tijdens de enquête zijn verworven. 

Betrouwbaarheid interviews 

Met interviews moet er rekening gehouden worden dat zij vaak uit meningen bestaan. Meningen 

zijn subjectief en kunnen dus verschillen. Ondanks de subjectiviteit zijn interviews wel betrouwbare 

bronnen om informatie uit te halen. Zolang een persoon er maar niet vanuit gaat dat een interview 

objectief is, kan er gebruik van gemaakt worden. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met 

het feit dat doordat er maar drie interviews zijn afgenomen de resultaten hiervan indicatief zijn.  
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Hoofdstuk 4. Resultaten 

Binnen dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek behandeld. In hoofdstuk 4.1 worden 

de resultaten van de enquête behandeld en in hoofdstuk 4.2 worden de resultaten van de interviews 

behandeld.  

 

4.1 Resultaten enquête  

De enquête is ingevuld door 1706 raadsleden in de tijdsperiode van 19 april 2021 – 2 mei 2021. De 

resultaten van de enquête zijn hieronder terug te vinden.  

Verdeling geslacht 

 

Een totaal van 1704 raadsleden heeft ingevuld wat hun geslacht is. Hiervan waren 1152 (67,6%) 

man, 543 (31,9%) vrouw, 2 (0,1%) anders en 7 (0,4%) wilden dit liever niet zeggen.  

 

Verdeling gemeenten 

 

Van het totaal van 1706 raadsleden zijn 1070 (62,72%) werkzaam in kleine gemeenten, 376 (22,04%) 

werkzaam in middelgrote gemeenten en 248 (14,54%) werkzaam in grote gemeenten. 12 (0,70%) 

raadsleden hebben niet aangegeven in welke categorie gemeente zij werkzaam zijn.  

1152

543

2 7
0

500

1000

1500

Man Vrouw Anders Zeg ik liever niet

Geslacht

Geslacht

62.72

22.04

14.54
0.7

Verdeling van gemeenten

Kleine gemeenten Middelgrote gemeenten Grote gemeenten Niet aangegeven
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Verdeling positief en negatief fulltime raadslidmaatschap 

 Positief Negatief Totaal 

Kleine gemeenten 416 (41,98%) 575 (58,02%) 991 

Grote gemeenten 130 (56,52%) 100 (43,48%) 230 

Middelgrote gemeenten 149 (43,44%) 194 (56,56%) 343 

Totaal 695 (44,44%) 869 (55,56%) 1564 

Kruistabel 1: verdeling van voor- en tegenstanders fulltime raadslidmaatschap per grootte van 

gemeente.  

Kleine gemeenten zijn 60/40 negatief, middelgrote gemeenten zijn 55/45 negatief en grote 

gemeenten zijn 60/40 positief. Zie bijlage I.II voor meer informatie. 

Geslacht Positief Negatief Totaal 

Man  480 (41,74%) 670 (58,26%) 1150 

Vrouw 261 (48,07%) 282 (51,93%) 543 

Anders  1 (50%) 1 (50%) 2 

Zeg ik liever niet  3 (42,86%) 4 (57,14%) 7 

Totaal 745 (43,77%) 957 (56,23%) 1702 

Kruistabel 2: verdeling voor- en tegenstanders fulltime raadslidmaatschap per geslacht  

Vrouwen zijn ongeveer 50/50 positief en mannen zijn 40/60 negatief over het fulltime 

raadslidmaatschap. Zie bijlage I.III voor meer informatie. 

 

De omvang van gemeenteraden als fulltime raadslidmaatschap wordt ingevoerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de vraag ‘Als er overgegaan wordt op fulltime raadsleden in uw gemeente, vindt u dan ook dat 

het aantal gemeenteraadsleden moet wijzigen?’ is er als volgt geantwoord: van de 1681 raadsleden 

die de vraag hebben ingevuld, geven 1010 (60,1%) raadsleden aan dat het aantal hetzelfde moet 

blijven, 44 (2,6%) raadsleden geven aan dat er dan meer raadsleden moeten komen en 627 (37,3%) 

raadsleden geven aan dat er minder raadsleden moeten komen.  

 

60.1

2.6

37.3

Aantal raadsleden in de gemeenteraad als fulltime 
raadsleden worden aangesteld 

Hetzelfde Meer Minder
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Verdeling partijen  

Politieke partijen 

 

Van de 1678 raadsleden die deze vraag hebben ingevuld zijn er 1077 (64,18%) raadslid van een 

landelijke partij, 568 (33,85%) van een lokale partij en 33 van een samenwerkingsverband (1,97%). 

 

Zetels 

 

Van de 1662 raadsleden die deze vraag hebben ingevuld heeft de partij bij 155 raadsleden 1 zetel, bij 

300 raadsleden 2 zetels, bij 316 raadsleden 3 zetels, bij 268 raadsleden 4 zetels, bij 212 raadsleden 5 

zetels, bij 136 raadsleden 6 zetels, bij 116 raadsleden 7 zetels, bij 52 raadsleden 8 zetels, bij 37 

raadsleden 9 zetels en bij 70 raadsleden 10 of meer zetels.  

 

 

33.85

64.18

1.97

Soort partij 

Lokale partijen Landelijke partijen Samenwerkingsverbanden (o.a. PvdA-Burgerpartij Olderbroek)

155

300
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Werkzaamheden 

Werkzaamheid waar de meeste tijd aan wordt besteed 

 

Van de 1700 raadsleden die deze vraag hebben ingevuld, zijn 548 (33,24%) de meeste tijd kwijt aan 

het voorbereiden van vergaderingen, 321 (18,88%) zijn de meeste tijd kwijt aan het vergaderen zelf, 

5 (0,29%) zijn de meeste tijd kwijt aan debatteren, 451 (26,53%) zijn de meeste tijd kwijt aan het 

lezen van documenten, 185 (10,88%) waren de meeste tijd kwijt aan het verzamelen van informatie, 

17 (1,00%) zijn de meeste tijd kwijt aan werkbezoeken en 173 (10,18%) zijn de meeste tijd kwijt aan 

andere werkzaamheden. Vaak werd aangegeven dat een combinatie van alles viel onder deze 

‘andere werkzaamheden’.  

 

Hoeveelheid uren besteed aan raadswerk per week 

 

32.24

18.88
0.29

26.53

10.88

1
10.18

Werkzaamheden

Het voorbereiden van vergaderingen Het vergaderen zelf

Debatteren Het lezen van documenten

Het verzamelen van informatie Werkbezoeken

Anders

13.46

62.6

20.13

2.98 0.71 0.12

Aantal uren per week besteed aan het raadswerk

1 tot 10 10 tot 20 20 tot 30 30 tot 40 40 tot 50 50+
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Van de 1679 raadsleden die deze vraag hebben ingevuld, besteden 226 (13,46%) 1 tot 10 uur per 

week aan het raadswerk, 1051 (62,60%) besteden 10 tot 20 uur aan het raadswerk, 338 (20,13%) 

besteden 20 tot 30 uur aan het raadswerk, 50 (2,98%) besteden 30 tot 40 uur aan het raadswerk, 12 

(0,71%) besteden 40 tot 50 uur aan het raadswerk en 2 (0,12%) besteden 50+ uur aan het raadwerk.  

 

Werkzaamheden buiten het raadslidmaatschap 

 

Van de 1670 raadsleden die deze vraag hebben ingevuld, hebben er 1059 (63,4%) een andere baan 

naast het raadswerk, studeren er 22 (1,3%) naast het raadswerk, doen 48 (2,9%) huishoudelijk werk 

naast het raadswerk, doen 162 (9,7%) vrijwilligerswerk naast het raadswerk en doen 379 (22,7%) iets 

anders naast het raadswerk. Onder dit ‘anders’ valt onder andere het pensioen en het hebben van 

een eigen bedrijf.  

Stress die wordt ervaren door werkzaamheden (op een schaal van 1 tot 10) 

Cijfer  hoeveelheid 

1 42 

2 101 

3 172 

4 181 

5 168 

6 330 

7 425 

8 235 

9 41 

10 2 

Gemiddeld: 5,63  

Modus: 7 

 

 

63.4

1.3
2.9

9.7

22.7

Werkzaamheden naast raadslidmaatschap

Andere baan Studeren Huishoudelijk werk Vrijwilligerswerk Anders
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Alternatieven op het fulltime raadslidmaatschap om de werkdruk te verminderen 

 

Van de 1683 raadsleden die deze vraag hebben ingevuld, vinden 523 (31,08%) raadsleden het 

verhogen van de vergoeding een goede oplossing om de werkdruk te verlagen, 656 (38,98%) 

raadsleden denken dat betaalde ondersteuning van de fracties een goede manier is om de werkdruk 

te verlagen, 116 (6,89%) raadsleden zijn van mening dat het aanbieden van training en workshops de 

beste oplossing is om de werkdruk te verminderen en 388 (23,05%)  raadsleden hebben anders 

ingevuld op deze vraag.  

Onder deze noemer van anders vallen onder andere een combinatie van de andere opties, het 

inhuren van externe deskundigen, het aanstellen van meer raadsleden, het hebben van goede 

informatievoorzieningen door ambtenaren en het zorgen voor een betere planning. Voor meer 

informatie, zie bijlage I.IV.  

  

31.08

38.98

6.89

23.05

Alternatieven op fulltime raadslidmaatschap

Verhogen van de raadsvergoeding Betaalde ondersteuning van fracties

Training/workshops aanbieden Anders
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4.2. Resultaten interview  

Nadat de enquête uitgewerkt was, zijn er meerdere raadsleden uit middelgrote, grote en kleine 

gemeenten benaderd om interviews af te nemen. Deze uitnodigingen hebben geleid tot drie 

interviews. De resultaten uit deze interviews komen in deze paragraaf terug.  

4.2.1 Argumenten   

4.2.1.1 Voorargumenten fulltime raadslidmaatschap   

Raadslid middelgrote gemeente 1:  

Onder andere door de decentralisatie van 2015 is het raadswerk zwaarder geworden. Daarnaast 

wordt de maatschappij en het raadslidmaatschap steeds complexer. Als je als raadslid deze 

veranderingen wil opvangen, dan moet je daar veel meer tijd en energie insteken dan voorheen. Die 

tijd en energie heeft iemand die 40 á 50 uur bij een baas werkt niet. Daarom zou het beter zijn om in 

de gemeenteraad, en ook op provinciaal niveau, de structuur over te nemen van de Tweede Kamer 

en beroepspolitici/fulltime raadsleden aan te stellen.  

Raadslid grote gemeente 1:  

Voor raadsleden die geen vaste baan hebben, is het makkelijker om het raadswerk te combineren. 

De problematiek is in iedere gemeente even groot, in kleine gemeenten kunnen net zoveel 

problemen zijn als in grote gemeenten, de oppervlakten van de gemeenten verschillen alleen. 

Hierom zal het fulltime raadslidmaatschap ook ingevoerd kunnen worden in kleine en middelgrote 

gemeenten. Je moet genoeg tijd hebben om de stukken te bestuderen en je te kunnen voorbereiden 

op vergaderingen en debatten. Die tijd is er nu niet voor mensen die andere werkzaamheden naast 

het raadswerk hebben.  

4.2.1.2 Tegenargumenten fulltime raadslidmaatschap   

Raadslid grote gemeente 2:   

Het is belangrijk dat raadsleden actief zijn in de gemeente waarin zij als raadslid betrokken zijn, het 

hebben van een baan of het doen van vrijwilligerswerk geeft de ruimte om contact te houden met 

de burgers in de samenleving. Bij organen waar fulltime politici zijn, zoals binnen de landelijke 

politiek, is te zien dat het een soort gesloten cirkeltje is geworden.  

Het raadslidmaatschap gaat om gekozen mensen die geacht worden volksvertenwoordigend te zijn. 

Als je zelf actief in een baan bezig bent kan je vanuit veel meer gezichtspunten en gedachten van 

verschillende belangen een beeld krijgen hoe je met ontwikkelingen en voorstellen wilt omgaan. Als 

je dat weghaalt, dan krijg je te maken met veel nadelen.  
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4.2.2 Andere oplossingen verlichting werkdruk 

Raadslid grote gemeente 2:   

De oplossing ligt in het veel beter plannen en veel beter ondersteunen van de gemeenteraad. Deze 

weg moet je eerst bewandelen voordat je raadsleden fulltime gaat maken. Het gaat meer om betere 

planning, prioriteitenstelling en ondersteuning, hierom zou je kunnen kijken naar welke 

ondersteuning de griffie nog zou kunnen bieden.  

De ondersteuning van de gemeenteraad als geheel moet beter worden gemaakt door de griffie 

verder te versterken. Je kan wel zeggen dat de fractie een eigen beleidsmedewerker moet hebben 

en dat zou ook wel helpen, maar als het gaat om belangrijke informatie, zoals gemeenschappelijke 

regelingen, dan denk ik dat je daarbij beter ondersteund kunt worden, niet per fractie maar als raad 

als geheel. 

Raadslid grote gemeente 1: 

Om kwaliteit binnen de raad te verhogen en de werkdruk te verlagen, zal het een oplossing zijn om 

het fulltime raadslidmaatschap te beperken tot één iemand per fractie. Dit zou de partijleider 

kunnen zijn, of iemand waarvoor gestemd is. Hierdoor zouden mensen die de kwaliteiten wel 

hebben, maar het raadswerk niet aankunnen omdat ze er niet genoeg tijd voor hebben ook een kans 

hebben om raadslid te worden.  

  

4.2.3 Het belang van lekenbestuur   

Raadslid grote gemeente 2:   
Het lekenbestuur is belangrijk omdat het anders een cirkel van professionals wordt.  
De burger die kijkt vanuit een samenspel naar de politiek, terwijl politici steeds meer geneigd zijn, 
met al die specialisaties, om te denken vanuit het eigen kokertje. Het gevoel van wat betekent dat 
voor iemand die een bedrijf heeft, of op een school werkt, of in de zorg, dat krijg je meer naar voren 
als de raadsleden zelf in ieder geval nog voor een deel in diezelfde maatschappij actief zijn.  
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4.2.4 Thematisering interviews 
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Hoofdstuk 5. Conclusie  

Deelvraag 1: ‘Zijn op dit moment de werkzaamheden als raadslid te combineren met overige 

werkzaamheden?’ 

Deelvraag 1.1 ‘En welke werkzaamheden zorgen ervoor dat gemeenteraadsleden meer tijd kwijt zijn 

aan hun functie als raadslid?’ 

Te concluderen is dat gemeenteraadsleden de meeste tijd kwijt zijn aan het voorbereiden van 

vergaderingen (32,24 %) en het lezen van de documenten (26,53 %). Te merken is dat beide 

werkzaamheden meestal in de eigen tijd van het gemeenteraadslid moeten gebeuren. 63,4 % van de 

gemeenteraadsleden hebben een andere bezigheden naast hun werkzaamheden als 

gemeenteraadslid. Het gemiddelde stressniveau op een schaal van 1 tot en met 10 is 5,63. Door het 

hier voorgaande gemiddelde lijkt het alsof het stressniveau meevalt. Echter, als er gekeken wordt 

naar de modus ervaren de meeste gemeenteraadsleden een stressniveau van 7 op een schaal van 1 

tot en met 10. Hetgeen betekent dat het stressniveau toch tegenvalt. Gekeken naar het percentage 

van gemeenteraadsleden die een andere baan hebben naast hun werkzaamheden als 

gemeenteraadslid, zijn op dit moment de werkzaamheden als gemeenteraadslid te combineren met 

overige werkzaamheden. Echter, gekeken naar het stressniveau en waar de gemeenteraadsleden 

het meeste van hun tijd kwijt zijn bij hun werkzaamheden als gemeenteraadslid, is te concluderen 

dat al zijn de werkzaamheden nu te combineren, het toch enigszins tegenvalt. Om die reden zou het 

ideaal zijn als het stressniveau naar beneden gebracht kan worden, zodat het combineren van 

werkzaamheden nog makkelijker kan gaan. 

Deelvraag 2: ‘Hoe kijken raadsleden van verschillende (kleine, middelgrote en grote) gemeenteraden 

tegen de wenselijkheid van fulltime raadslidmaatschap aan?’ 

Het doel van deze vraag is om te weten te komen hoe raadsleden denken over het aanstellen van 
fulltime raadsleden. De vraag is beantwoord met de antwoorden die op de enquête gegeven zijn.  

Kleine gemeenten staan negatief tegenover het fulltime raadslidmaatschap. 575 van de 991 
raadsleden (60%) die de enquête hebben ingevuld zijn van mening dat dit niet de oplossing is voor 
het verlichten van de werkdruk. 
 
Middelgrote gemeenten staan ook negatief tegenover het fulltime raadslidmaatschap. 194 van de 
343 raadsleden (55%) die de enquête hebben ingevuld zijn van mening dat dit niet de oplossing is 
voor het verlichten van de werkdruk. 
 
Grote gemeenten staan positief tegenover het fulltime raadslidmaatschap. 130 van de 230 
raadsleden (60%) die de enquête hebben ingevuld zijn van mening dat dit de oplossing is/kan zijn 
voor het verlichten van de werkdruk. 
 
Van alle vrouwen is 50% positief en van alle mannen is 60% negatief over het fulltime 
raadslidmaatschap. 
 
Uit deze gegevens kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
 

- Kleine en middelgrote gemeenten staan negatief tegenover het fulltime 
raadslidmaatschap, 

- Grote gemeenten staan positief tegenover het fulltime raadslidmaatschap, 
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- 50% van de vrouwelijke raadsleden staan positief tegenover het fulltime 
raadslidmaatschap, 

- 60% van de mannelijke raadsleden staan negatief tegenover het fulltime 
raadslidmaatschap. 

 
Alleen de grote gemeenten zijn overtuigend voorstander, daarbij zijn de vrouwelijke raadsleden 
zowel even positief als negatief over dit voorstel. De andere groeperingen zijn negatief over het 
hebben van fulltime raadsleden. 
 

Deelvraag 3: ‘Wat zijn de voor- en nadelen van het invoeren van fulltime raadslidmaatschap? 

 

Bij deze derde deelvraag is er gekeken naar wat de voor- en nadelen zijn, wanneer fulltime 

raadslidmaatschap wordt ingevoerd. Daarnaast is er gekeken of het wenselijk is om de 

gemeenteraden dan kleiner te maken. 

Het meest genoemde nadeel tegen fulltime raadslidmaatschap is dat raadsleden het belangrijk 

vinden dat er een lekenbestuur blijft. Zij zijn van mening dat dit het meest volksvertegenwoordigend 

is en dat dit niet afgeschaft kan worden. Dat zij midden in de gemeenschap staan en hier actief in 

zijn is voor hen belangrijker dan het fulltime raadslidmaatschap. 

Het meest genoemde voordeel is dat het werk door onder andere decentralisatie meer en drukker 

wordt. Er wordt meer tijd besteed aan werkzaamheden. De raadsleden die voor fulltime 

raadslidmaatschap zijn, zijn van mening dat zij op deze manier meer werk kunnen verzetten. 

Hierdoor wordt de werkdruk minder en kunnen zij werkuren vrij maken om de gemeente in te gaan 

en op die manier midden in de maatschappij terecht komen. 

De overige voor- en nadelen die terugkomen in dit onderzoek kunnen teruggevonden worden in de 

uitwerkingen van de enquêtevragen 9 en 11. Deze uitwerkingen staan in de bijlage. Daarnaast zijn de 

interviews uitgewerkt in het hoofdstuk resultaten. Hierin zijn dezelfde voor- en nadelen ter sprake 

gekomen. 

Minder, hetzelfde aantal of meer raadsleden 

In de enquête is de vraag gesteld of de grootte van de gemeenteraad moet wijzigen als er fulltime 
raadsleden komen. Op deze vraag is er overwegend (met 60,1%) gereageerd dat dit hetzelfde moet 
blijven. 2,6% is van mening dat er meer raadsleden moesten komen en 37,3% was van mening dat er 
dan minder raadsleden in de gemeenteraad moet zitten. 
 
De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat een groot aantal raadsleden van mening zijn 
dat het aantal raadsleden bij fulltime raadslidmaatschap niet hoeft te veranderen. 
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Deelvraag 4: ‘Welke andere mogelijkheden zijn er om de werkdruk van de raadsleden te verlichten?’  

 

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste gemeenteraadsleden betaalde ondersteuning van fracties het 

beste alternatief vinden op het fulltime raadslidmaatschap om de werkdruk te verminderen 

(38,98%). Het tweede beste alternatief op het fulltime raadslidmaatschap om de werkdruk te 

verminderen is het verhogen van de raadsvergoeding (31,08%). Het is te veronderstellen dat de 

reden hierachter is dat gemeenteraadsleden minder hoeven te werken naast hun werkzaamheden 

als gemeenteraadslid. Het gevolg hiervan is tevens dat het stressniveau naar beneden gebracht kan 

worden. 23,05% van de gemeenteraadsleden hebben een ander alternatief voorgesteld. 

Bijvoorbeeld het inhuren van externe deskundigen, het aanstellen van meer raadsleden, etc. In een 

vervolgonderzoek zou er naar deze alternatieven onderzocht kunnen worden om als gevolg een 

definitieve conclusie op deze deelvraag te kunnen concluderen. 

Hoofdvraag: 

In hoeverre is het wenselijk om fulltime raadsleden aan te stellen in de gemeenteraad? 

De meeste raadsleden hebben naast hun functie als raadslid een betaalde baan (63,4%). De meeste 

raadsleden ervaren een stressniveau 7 op een schaal van 1 tot 10. Het stressniveau is een gevolg van 

de hoeveelheid werk als raadslid en de combinatie van raadslid zijn en daarnaast nog een betaalde 

baan erbij hebben. Vanuit de verzamelde data uit het onderzoeksinstrument enquête is er gekeken 

naar de wenselijkheid van het instellen van fulltime raadsleden in verschillende grote gemeenten. 

Hieruit is gebleken dat de kleine gemeenten (60%) en de middelgrote gemeente (55%) negatief 

tegenover het fulltime raadslidmaatschap staan. Het merendeel van de raadsleden uit grote 

gemeenten (60%) zou wel fulltime raadsleden in hun gemeente willen instellen. Wat betreft de 

indeling per geslacht, zijn 50% van de vrouwelijke raadsleden voor het fulltimeraadslidmaatschap en 

60% van de mannen die de enquête hebben ingevuld zijn negatief.  

Het meest voorkomende argument tegen het fulltimeraadslidmaatschap is dat raadsleden veel 

waarde hechten aan het lekenbestuur. Deze raadsleden vinden het belangrijk dat een raadslid ook 

dicht bij de burger staat en betrokken is in de maatschappij. Het meest voorkomende argument voor 

het fulltimeraadslid is dat door decentralisatie de werkzaamheden van raadsleden omvangrijker is 

geworden en dat de kwaliteit van de werkzaamheden achteruit gaat. Doordat ze bijvoorbeeld 

minder tijd hebben voor het lezen van documenten of voor de voorbereiding van vergaderingen. 

Uit het onderzoek is gebleken dat raadsleden die negatief tegenover het idee van het invoeren van 

raadsleden staan of raadsleden die geen mening hierover hebben, vaak een alternatief voorstellen. 

Zoals het ondersteunen van fracties en het instellen van een betere vergoeding. Dit zijn enkele 

alternatieven om het stressniveau naar beneden te krijgen. Ook het inhuren van externe 

deskundigen en het aanstellen van meer raadsleden behoren tot de mogelijkheden. 
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Hoofdstuk 6. Discussie  

In dit onderzoek is een enquête gehouden onder gemeenteraadsleden met als uitgangspunt de 
wenselijkheid van het fulltimeraadslidmaatschap te peilen onder de gemeenteraadsleden in 
Nederland. De enquête is ingevuld door 1706 gemeenteraadsleden. In totaal zijn er rond de 8600 
gemeenteraadsleden in Nederland. Aan de hand van de ingevulde enquêtes is er gesproken met drie 
gemeenteraadsleden met wisselende meningen over het fulltime raadslidmaatschap. Aan de hand 
van de combinatie met de enquête en het interview is er een beeld gevormd van de mening van de 
gemeenteraadsleden. 
 
De enquête bestaat uit basisvragen, inhoudelijke vragen omtrent het fulltime raadslidmaatschap en 
vragen over alternatieven voor het fulltime raadslidmaatschap. Hier is bewust voor gekozen, zodat 
er verschillen en overeenkomsten tussen verschillende groepen mensen en de wens voor het 
fulltime raadslidmaatschap bestudeerd kan worden. Het interview bestaat uit verdiepende vragen 
van de enquête. Op deze manier kunnen de resultaten uit de enquête tegen het licht worden 
gehouden. Deze resultaten hebben vragen opgeroepen en deze verdiepende vragen zijn gesteld in 
het interview om de resultaten te kunnen onderbouwen of te nuanceren. De vragen zijn op 
voorhand bedacht zodat er gestructureerde interviews plaats konden vinden en er geen vragen 
vergeten konden worden.  
 
Er zijn meerdere factoren die de resultaten kunnen hebben beïnvloed. In de enquête zat een vraag 
over het lekenbestuur. De vraag was, hoe belangrijk vindt u het dat de gemeenteraad een 
lekenbestuur is en waarom? Achteraf is gebleken dat deze vraag verschillend werd begrepen. 
Daarnaast zijn het twee vragen gesteld in één vraag. Het is regelmatig voorgekomen dat er maar één 
van deze vragen werd beantwoord. Voor de volgende keer is het beter om de vraag in tweeën te 
delen. Met als eerste vraag, hoe belangrijk vindt u het dat de gemeenteraad een lekenbestuur is op 
schaal van 1 tot 10? En als tweede vraag, kunt u het antwoord wat u gegeven heeft bij de vorige 
vraag uitleggen? Hierdoor wordt het makkelijker om helder te krijgen hoe belangrijk het 
lekenbestuur in de gemeenteraad gevonden wordt en de onderbouwing is dan de verdiepende vraag 
hierop.  
 
In de enquête staan meerdere open vragen die veel tijd hebben gekost om uit te werken. Door vaker 
te kiezen voor meerkeuze vragen in de enquête en minder open vragen te stellen in de enquête zijn 
de resultaten sneller te verkrijgen en was het met de verdiepende vragen in de interviews mogelijk 
geweest om uiteindelijk dezelfde resultaten te krijgen. Een voorbeeld van een open vraag die als 
meerkeuzevraag gesteld had kunnen worden is de vraag, hoeveel uren bent u gemiddeld kwijt voor 
uw raadswerk per week? Als hier een meerkeuzevraag van was gemaakt met de opties 1-10, 10-20, 
20-30, 30-40 of meer dan 40 dan was de verwerking van deze vraag veel sneller klaar geweest. En 
dan waren de resultaten hetzelfde geweest. Er was dan tijd geweest om meer interviews te houden 
dan nu is gebeurd.  
 
Over de interviews gesproken, in eerste instantie was het de bedoeling om vanuit een grote-, 
middelgrote- en kleine gemeente een raadslid te spreken. Dat is niet gelukt omdat we geen reactie 
hebben gekregen van de raadsleden uit kleine gemeenten die zijn benaderd voor een interview. 
Toen is er gekozen voor hetzelfde aantal interviews alleen niet op basis van de grootte van de 
gemeente, maar op basis van de mening van de raadsleden ten opzichte van het fulltime 
raadslidmaatschap. Hierdoor zijn er verschillende invalshoeken ten opzichte van het fulltime 
raadslidmaatschap aan bod gekomen tijdens de interviews. Dit heeft ervoor gezorgd dat er extra 
aanbevelingen naar voren zijn gekomen.   
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Hoofdstuk 7. Aanbevelingen 

Op basis van het onderzoek is gebleken dat raadsleden de meeste tijd kwijt zijn aan de volgende 

werkzaamheden: 

1. Voorbereiden vergaderingen (32,2%) 
2. Lezen van verschillende documenten (26,5%) 
3. Het vergaderen zelf (18,9%) 

 
Dit is bij elkaar opgeteld 77,6% van de tijd die een raadslid besteedt aan het raadslid zijn. Om dit 
naar beneden te brengen is er geld nodig voor betaalde ondersteuning voor gemeenteraadsleden. 
Onze aanbeveling voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is om een lobby te starten voor 
een minimale verplichte afdracht van de vergoeding van raadsleden naar de partijkas. Dit gaat dan 
om een minimum van 2% van de vergoeding die elk raadslid krijgt. De politieke partijen moeten dit 
geld dan wel uitgeven aan ondersteuning van de lokale politiek door middel van betaalde 
ondersteuning en/of door middel van trainingen in hoe efficiënt te werk te gaan als raadslid. 
 
Volgens het onderzoek is er onder raadsleden van grote gemeenten als enige een meerderheid voor 
fulltime raadsleden. Onder raadsleden van middelgrote- en kleine gemeenten is deze meerderheid 
er niet. Toch valt het aan te bevelen om in elk geval een pilot op te starten voor grote- en 
middelgrote gemeenten. Zodat er ervaring op wordt gedaan met fulltime raadsleden. 
 
Om meerdere mogelijkheden te onderzoeken is het aan te bevelen om ook een pilot op te starten 
met één fulltime raadslid per fractie. Ook hier is de aanbeveling om dit bij een grote-, en een 
middelgrote gemeente te doen. Daarnaast wordt dan ook aan de wens van een groot deel van de 
raadsleden tegemoetgekomen om het lekenbestuur niet te verliezen binnen de gemeenteraad. 
 
Er wordt bij de aanbeveling voor de pilots bewust niet gesproken over kleine gemeenten. Aangezien 
er geen interviews gehouden konden worden met raadsleden van kleine gemeenten en hierdoor dus 
minder informatie beschikbaar is om aanbevelingen te doen valt het aan te bevelen om een 
vervolgonderzoek te doen onder raadsleden van kleine gemeenten. Onderdeel van dit onderzoek 
kan dan zijn dat er met elkaar wordt gesproken door een aantal raadsleden van kleine gemeenten. 
De groep raadsleden die met elkaar spreekt kan op basis van loting worden gevormd. Dan is de kans 
groot dat raadsleden met verschillende meningen uit verschillende provinciën met elkaar in gesprek 
komen. Deze gesprekken kunnen online plaatsvinden. Aan de hand van de uitkomsten hiervan kan 
er verder gekeken worden naar wat te doen met fulltime raadsleden en kleine gemeenten.  
 
Gesprekken tussen raadsleden zoals hierboven genoemd kunnen ook gebruikt worden voor 
gesprekken tussen raadsleden die deel uitmaken van gemeenteraden waar eerder genoemde pilots 
ingezet zijn. 
 
Voor het vervolg omtrent de kwestie fulltime raadslidmaatschap is het aan te bevelen om met nog 
meer raadsleden in gesprek te gaan. Vooral over de alternatieven van fulltime raadslidmaatschap die 
zijn aangegeven bij het invullen van de enquête. Daarnaast zou er in de toekomst nog een interview 
kunnen worden gehouden met de griffiers om hun rol te bespreken voor eventuele ondersteuning 
van raadsleden bij hun raadswerk. 
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Bijlagen 

Bijlage I: Enquête  

I.I: Enquêtevragen  

1. Wat is uw geslacht?  

 Man 

 Vrouw 

 Anders  

 Zeg ik liever niet 

 

2. In welke gemeente zit u in de gemeenteraad? 

3. Voor welke partij zit u in de gemeenteraad? 

4. Hoeveel zetels heeft uw partij binnen de gemeenteraad?  

5. Hoeveel uren bent u gemiddeld kwijt aan uw raadswerk per week? 

 

6. Aan welke werkzaamheden bent u de meeste tijd kwijt voor de gemeenteraad?  

 Voorbereiden van vergaderingen  

 Het vergaderen zelf  

 Debatteren  

 Het lezen van documenten  

 Het verzamelen van informatie 

 Werkbezoeken  

 Anders  

 

7. Wat doet u naast uw raadswerk?  

 Andere baan  

 Studeren 

 Huishoudelijk werk 

 Vrijwilligerswerk  

 Anders  

 

8. Op een schaal van 1 (niet) tot 10 (erg veel), hoeveel stress ervaart u van uw werkzaamheden 

in de gemeenteraad?  

9. Wat zou u ervan vinden als binnen uw gemeente fulltime raadsleden worden aangesteld?  

10. Zou u zelf als fulltime raadslid aan de slag willen gaan?  

 Ja 

 Nee  

 

11. Vervolg vraag tien: zou u uw antwoord kunnen toelichten?  

12. Als er overgegaan wordt op fulltime raadsleden in uw gemeente, vindt u dan ook dat het 

aantal gemeenteraadsleden moet wijzigen?  

 Nee 

 Ja, er moeten meer raadsleden komen  

 Ja, er moeten minder raadsleden komen  
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13. Hoe belangrijk vindt u dat de gemeenteraad een lekenbestuur is en waarom?  

14. Welk alternatief van fulltime raadslidmaatschap vindt u het beste om de werkdruk te 

verminderen?  

 Verhogen van de raadsvergoeding  

 Betaalde ondersteuning van fracties  

 Training/workshops voor vaardigheden aanbieden  

 Anders  

 

15. Staat u open om extra uitleg te geven in een interview, zo ja zou u uw e-mailadres hieronder 

kunnen achterlaten?  
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I.II: uitwerking vraag 9 

De meest voorkomende redenen waarom gemeenteraadsleden tegen het instellen zijn van 

fulltime raadsleden: 

- Raadsleden hebben naast het raadslidmaatschap ook een eigen betaalde baan, die ze niet 

willen opgeven voor het fulltime raadslidmaatschap; 

- Je creëert een ander soort raadslid, en meer kandidaten die uit noodzaak van een baan dit 

willen doen en minder kandidaten die het uit overtuiging willen doen; 

- Juist het lekenbestuur en het contact met werk is waardevol; 

- Te duur, enorme kostenpost voor de maatschappij;  

- Tegen, raadsleden horen midden in de maatschappij te staan;  

- Zeker binnen kleinere gemeentes is de vergoeding niet voldoende om er minder voor te 

gaan werken, terwijl door kleinere fracties je wel grote portefeuilles hebt.  

Kortom: twee oplossingsrichtingen. Ofwel meer raadsleden ofwel meer uren vergoeden 

(fulltime kan ook);  

- Een verschrikkelijk slecht idee. Mijn dorpje is daar veel te klein voor. Het zou leiden tot 21 

gemeenteraadsleden die zich als wethouders gaan gedragen. Dit gaat volledig voorbij aan de 

rol van de gemeenteraad: controle van het bestuur. Misschien voor heel grote steden een 

idee, maar niet voor kleinere gemeenten. Dit nog afgezien van de kosten;  

- Het werk van raadslid is enorm gegroeid door extra taken door decentralisatie en 

schaalvergroting gemeente. Je kan wel fulltime aan het werk. Wanneer het een fulltime 

functie wordt ben je in dienst van wie? Van de gemeente kan niet als 

volksvertegenwoordiger. Je moet onafhankelijk kunnen handelen. De uitvoering is lastig; 

- Ik vind het niet de oplossing voor de problemen die ervaren worden. Raadsleden zitten 

gemiddeld maar 1 termijn, waardoor ze ook niet de kennis en ervaring krijgen om hun werk 

goed te doen. Een kiesdrempel (waardoor fracties groter worden) zou ik een logischer te 

verdedigen oplossing vinden dan de raadsleden fulltime maken;  

- Dat druist in tegen het idee van het lekenbestuur. Een gemeenteraad hoort op de 

hoofdlijnen te zitten en niet te veel op de details te gaan zitten. Aan de andere kant komen 

er ook in een kleine gemeenten grote en ingewikkelde dossiers. In principe zou iets meer tijd 

en daarbij ook een betere betaling goed zijn. Nu besteden raadsleden van kleine gemeenten 

net zoveel tijd aan het raadswerk als in grote gemeenten (ik vergelijk even Heumen met 

Nijmegen). Maar de mensen in Nijmegen krijgen een hogere vergoeding terwijl er meer 

mensen in de raad zitten en je grotere fracties hebt met een betere verdeling over de leden 

van de raad (denk aan gemeenschappelijke organen: zelfde stukken). Dus: iets meer tijd en 

gelijke beloning ongeacht de gemeente waar je in de raad zit; 

- Onverstandig. Het creëert een drempel voor mensen om raadslid te worden, aangezien 

hierdoor mensen hun carrière minimaal 4 jaar op ‘hold’ moeten zetten, of hun onderneming 

zouden moeten staken. Voor mensen werkzaam in de publieke sector zal dit misschien 

minder een probleem zijn aangezien het raadswerk dan mee kan tellen als werkervaring. 

Voor andere sectoren geldt dit niet.  

Kandidaats-raadsleden zijn nu al moeilijk te vinden, dit zou het nog lastiger maken. 

Daarnaast zou het voor bijvoorbeeld studenten onmogelijk gemaakt worden om raadslid te 

worden;   
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- Niet goed. Het is belangrijk om voeling te houden met de maatschappij. Daarnaast, 

misschien nog belangrijker: fulltime raadswerk, betekent dat raadsleden financieel 

afhankelijk worden van het werk. Dat is desastreus voor de onafhankelijkheid; 

- Ik zou dit geen goede ontwikkeling vinden. Het zou wel goed zijn als raadsleden meer uren 

vrij kunnen maken voor het raadswerk. Dit kan door de vergoeding te verhogen. Ook zou het 

beter zijn als er een centrale regeling kwam voor pensioen en verzekeringen e.d. Dat is nu 

veel te ingewikkeld geregeld; 

- Dubbele ontwikkeling. Raadsleden staan nu redelijk dichtbij de burgers. Ben bang wanneer 

deze ook achter de muren van een gemeentehuis ‘verdwijnen’ de afstand zal worden 

vergroot. Anderzijds door steeds meer aansturing van gemeentes dat er druk staat op 

raadsleden vanwege de soms grote en complexe vraagstukken. Dit vraagt veel tijd en 

deskundigheid;  

- Geen gemeenten gaan herindelen, zodat de gemeenten alleen maar groter worden doordat 

de kleine gemeenten verdwijnen;  

- Ik denk dat het een verlichting voor de griffie en het ambtelijk apparaat zou kunnen 

betekenen. Als raadslid zou je veel meer tijd hebben voor informatievergaring, scholing en 

waardoor je beter op de hoogte bent van alle actuele ontwikkelingen. Gevaar is wel dat je 

meer op de stoel van het college gaat zitten als raadslid en dat je moet opletten dat je door 

deze professionalisering de afstand tot de burger vergroot; 

- Ik denk dat het de mogelijke kwaliteit kan vergroten van de werkzaamheden. Echter het zou 

ook kunnen worden opgevangen door research te delegeren aan ondersteuning vanuit de 

griffie. Dat zou wel eens economischer kunnen zijn. Bij grote partijen vind ik iedereen 

fulltime bij onze schaal gemeente (65k) te veel; 

- Fulltime raadsleden hebben natuurlijk veel meer tijd om zich goed voor te bereiden. Dat is 

op zich een goede zaak. Het is echter niet alleen tijd, ook het goed inzicht hebben in de 

complexiteit van de dossiers is een issue. Fulltime raadsleden vragen daarom ook veel meer 

begeleiding vanuit de Griffie. Ook zullen er veel meer vragen gesteld gaan worden; 

- Nee buitengewoon onverstandig omdat daarmee de ‘baantjesjagers’ belangrijker worden in 

het beschermen van hun positie vergeleken met de volksvertegenwoordigers die midden in 

de maatschappij staan. Bovendien is het versterken van de griffie beter; 

- Niet goed: dan ontstaat disbalans met college en ambtenaren w.o. griffie; 

- Worden dan toch een soort ambtenaren en verlengstuk van de organisatie; 

- Ik ben daar geen voorstander van. Dan krijgen we een soort van tweede college van B&W 

dat een dagelijks bestuur gaat vormen. De kracht van het parttime raadslid zit juist in het feit 

dat je afstand hebt tot de dagelijkse gang van zaken op het gemeentehuis. Maar als er wel 

fulltime raadsleden zouden komen, zouden de gemeenteraden een stuk kleiner moeten 

worden; 

- Met huidige zetelaantal onnodig. Voldoende mogelijkheden tot spreiding taken. De combi 

tussen werk-gezin-raadslidmaatschap levert ook waardevolle wisselwerkingen op ten 

behoeve van het politieke proces. 
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De meest voorkomende redenen waarom gemeenteraadsleden voor het instellen zijn van fulltime 

raadsleden: 

- Dat zou meer tijd geven om de stukken goed en gedegen voor te bereiden; 

- Goed. De taken worden steeds omvangrijker. In grote steden zijn fulltime raadsleden niet te 

voorkomen als je wilt dat de raad echt haar werk kan doen en de kwaliteit van de raad 

omhoog gaat; 

- Enorme werkdruk; 

- Wat een goed idee, maar meer vergoeding zal ook helpen, want dan kun je zelf kiezen 

zonder financiële consequenties om minder werk er naast te doen; 

- Ja denk dat dat beter is. Dan heb je veel meer tijd om met de burgers in contact te gaan en 

de stukken veel beter te lezen en draagvlak te zoeken; 

- In combinatie met een kleiner aantal raadsleden passend; 

- Dit zal de kwaliteit ten goede komen, je kunt meer energie steken in het voorbereiden , met 

inwoners/ondernemers en verenigingen , om tot een goede afweging te komen;  

- Ik denk dat dit qua uren te veel is. Dat kan de kwaliteit van het raadswerk verhogen echter 

kan het er ook voor zorgen dat er meer op micro niveau bestuurd gaat worden en er minder 

rekening gehouden wordt met de grote lijn; 

- Zou ik een goede optie vinden, zolang dit geen fors verschil van inkomen betekent;  

- Wel goed, raadsleden houden nu weinig tijd over voor hun rol als volksvertegenwoordiger 

en controlerende taak; 

- Dat zou een uitkomst zijn. Raadsleden kunnen zich dan beter voorbereiden en daardoor ook 

efficiënter vergaderen. Het is nogal veel waar je als raadslid je in moet verdiepen. Daardoor 

en in combinatie met het ‘gewone’ leven schiet het er bij veel raadsleden bij in om tot een 

gedegen voorbereiding te komen; 

- Dat zou goed zijn om meer de diepgang te vinden in het raadswerk. Daarnaast worden 

zoveel taken naar de gemeente geschoven die eerst Landelijk of provinciaal toebedeeld 

waren. Dit kost nog meer tijd en uitzoekwerk maar dit levert bovenal meer 

verantwoordelijkheden op. 

Andere opties: 

- Een deeltijdfunctie voor 1 á 2 dagen (afhankelijk van de grootte van de gemeente) en 

daarmee vrijstelling van werk zou wel een goede optie zijn; 

- Met een hogere vergoeding zou het wel lonen minder te gaan werken bij een reguliere baan 

om zo meer tijd vrij te maken voor het raadswerk; 

- Kortom: twee oplossingsrichtingen. Ofwel meer raadsleden ofwel meer uren vergoeden 

(fulltime kan ook); 

- Een kiesdrempel (waardoor fracties groter worden) zou ik een logischer te verdedigen 

oplossing vinden dan de raadsleden fulltime maken; 

- Nu besteden raadsleden van kleine gemeenten net zoveel tijd aan het raadswerk als in grote 

gemeenten (ik vergelijk even Heumen met Nijmegen). Maar de mensen in Nijmegen krijgen 

een hogere vergoeding terwijl er meer mensen in de raad zitten en je grotere fracties hebt 

met een betere verdeling over de leden van de raad (denk aan gemeenschappelijke organen: 

zelfde stukken). Dus: iets meer tijd en gelijke beloning ongeacht de gemeente waar je in de 

raad zit; 
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- Echter het zou ook kunnen worden opgevangen door research te delegeren aan 

ondersteuning vanuit de griffie. Dat zou wel eens economischer kunnen zijn; 

- Prima, maar dan wel één per fractie en/of één per twee of drie raadsleden. Als ik zie hoe er 

nu al collega's zijn die er niet zoveel voor doen, is het anders wel heel makkelijk geld 

verdienen voor het 5e of 6e fractielid van een lokale fractie; 

- Deeltijdwerk voor 0,5 fte lijkt mij beter en regel dan ook dat er gewoon gebruik gemaakt kan 

worden van alle sociale regelingen zoals ziektewet en WW. 
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I.III: uitwerking vraag 11 

De raadsleden die positief tegenover fulltime raadslidmaatschap staan geven vooral het volgende 

aan: 

- Er is meer aandacht voor raadswerk; 

- Fractievoorzitters zijn veel tijd kwijt aan afstemming met de fractie en diverse externe 

commissies; 

- Dan echt volledig storten op het raadswerk, vaker aanwezig zijn bij werkbezoeken, diverse 

bijeenkomsten kunnen bijwonen, stukken/dossiers doorlezen en vaker overleggen met het 

college; 

- Veel werkzaamheden moeten op de namiddagen en avonden worden gedaan. Naast een 

baan en gezin is het heel lastig om alles te combineren. Naast overdag ook nog een fulltime 

baan. Fulltime raadlidmaatschap zal daardoor beter te combineren zijn met het gezin; 

- Meer tijd voor raadswerk, waardoor betere voorbereiding en beter inlezen in onderwerpen; 

- Dan is het pas echt mogelijk om de kaderstellende, toetsende en controlerende rol goed op 

te pakken; 

- Anders kan er niet opgebokst worden tegen fulltime wethouders; 

- Het is nodig, want de werkzaamheden worden steeds complexer en daarvoor is meer tijd 

nodig; 

- Doordat er meer tijd is, is er meer kwaliteit en focus; 

- Een raadslid kan dan meer doen. Tegenwoordig komen er steeds meer vergaderingen bij en 

missen zij de mogelijkheid om echt in contact te komen met de kiezers, door onder andere 

de stad in te gaan om contact te leggen; 

- Meer tijd voor voorbereidingen zorgt ook voor betere discussies; 

- Goed voor professionaliteit; 

- Veel meer tijd voor onderzoek en overleg met provincie,  inwoners en belangengroepen; 

- Als het raadslid de controlerende taken van de raad goed wil uitvoeren, zeker na alle 

decentralisaties van de laatste jaren, en je wilt ook je rol als volksvertegenwoordiger serieus 

nemen, is een werkweek van 38 tot 40 uur makkelijk te vullen. 

 

De raadsleden die negatief tegenover fulltime raadslidmaatschap staan geven het volgende aan: 

- De toegevoegde waarde van midden tussen de omgeving staan is belangrijker; 

- De andere baan is even leuk;  

- Baanonzekerheid na 4 jaar lidmaatschap; 

- Er moet dan gestopt worden met andere zaken, zoals het volgen van een studie; 

- De raad moet op de hoofdlijnen blijven, kaderstellend en controlerend. Fulltime raadsleden 

gaan zich zonder twijfel teveel met de details bemoeien; 

- Raadsleden horen hoofd- en bijzaken te kunnen scheiden. Fulltime raadslidmaatschap levert 

het risico op dat een raadslid op de stoel van een ambtenaar gaat zitten; 

- Overbodig en te duur; 

- Het is belangrijk dat raadsleden niet afhankelijk zijn van hun inkomen. Zo is er minder last 

om besluiten te nemen en de controlerende functie uit te oefenen;  

- Onvoldoende werk voor fulltime raadsleden; 

- Een bepaald type mens zal dan willen werken en de andere groeperingen zullen het niet 

kunnen; 

- Afwisseling tussen huidige baan een raadswerk is een erg fijne combinatie; 
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- Financieel onzeker, want raadswerk is maar voor een periode van 4 jaar; 

- Je krijgt als raadslid geen wachtgeld of ww. Dus daar moeten dan andere regels voor komen; 

- Fulltime raadsleden zijn (bij gelijkblijvend budget) alleen te betalen door het aantal 

raadsleden omlaag te brengen. Dan zou je dus met minder mensen hetzelfde werk doen. Dat 

levert per saldo niks op. Dan liever sturen op grotere raden, met meer parttimers; 

- Voor grotere fracties is het werk prima te doen met soms wat pieken; 

- Men heeft dan geen voeling meer met de werkende Nederlander; 

- Bij fulltime politici krijg je net als bij wethouders en Tweede Kamerleden personen die de 

functie ambiëren en daardoor gevoelig zijn voor financiële prikkels. Zij houden minder de 

rug recht vergeleken met de amateur politici. In de kaderstellende en controlerende wordt 

je ingekapseld door het ambtenaren apparaat als het een fulltime functie wordt; 

- Contacten en werkzaamheden buiten het 'kringetje' zijn juist belangrijk. 

 

De personen die tussen positief en negatief zitten geven vooral de volgende punten aan: 

- Combinatie zal goed werken. Een mogelijkheid is parttime;  

- Een ruimere vergoeding, zodat er niet of minder bij gewerkt hoeft te worden zal beter zijn; 

- Een goede mogelijkheid, maar niet persé nodig voor kleine gemeenten;  

- Het is mijns inziens belangrijk om een balans te vinden in je werk. Dat zijn voor mij 

gevarieerde werkzaamheden vanuit verschillende invalshoeken om “ bedrijfsblindheid”  en 

kokervisie te voorkomen;  

- Wanneer er een minimum- basisprofiel wordt opgesteld waaraan moet worden voldaan als 

raadslid zou dit de algehele kwaliteit ten goede komen; 

- Of beter reguleren zoals een deeltijdbaan of meer je functie als raadslid kunnen oefenen in 

de middag juist samen met ambtenaren wethouders enz. 

Nu is er duidelijk scheiding tussen ambtenaren wethouders en raadsleden, dan smelt dat 

beter ineen zonder dat je een verlengde wordt van een ambtenaar; 

- Een deeltijdfunctie voor 1 a 2 dagen (afhankelijk van de grootte van de gemeente) en 

daarmee vrijstelling van werk zou wel een goede optie zijn; 

- Eén per fractie zou een mogelijke optie zijn om het werk beter te verdelen; 

- Betere financiële ondersteuning vanuit de fractie, zodat het werk meer kan worden 

uitbesteed aan deskundigen op een bepaald soort gebied. Nu kost dat zelf onderzoeken veel 

energie en tijd.  
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I.IV: uitwerking vraag 14 

 

Vraag 14 van de enquête is: welk alternatief van fulltime raadslidmaatschap vindt u het beste om de 

werkdruk te verminderen? 

De raadsleden kregen bij de beantwoording van deze vraag 4 opties. 

- Verhogen van de raadsvergoeding 

- Betaalde ondersteuning van fracties 

- Training/Workshops voor vaardigheden aanbieden 

- Andere 

Vijfhonderd drieëntwintig (523) raadsleden hebben gekozen voor de eerste optie (verhogen van de 

raadsvergoeding).  Zeshonderd zesenvijftig (656) raadsleden hebben gekozen voor de tweede optie 

(betaalde ondersteuning van fracties). Honderdzestien (116) raadsleden hebben gekozen voor de 

derde optie (training/workshops voor vaardigheden aanbieden). 

Aan de hand van deze opties, zijn er acht tabellen gemaakt om de data te analyseren van kleine 

gemeente naar grote gemeente. Voor dit onderzoek bestaat een kleine gemeente uit 50.000 

inwoners, een middelgrote gemeente uit 50.000 – 100.000 inwoners en een grote gemeente uit 

meer dan 100.000 inwoners. 

*Disclaimer: raadsleden die geen gemeente hebben ingevuld werden niet geteld in de tabellen. Dat geldt ook voor 

raadsleden die helemaal niks hebben gevuld bij vraag 14 van de enquête. 

Optie 1 (Verhogen van de raadsvergoeding) 

- Drieëntachtig (83) raadsleden vanuit de grote gemeenten hebben gekozen voor optie 1.  

- Honderdeen (101) raadsleden vanuit de middelgrote gemeenten hebben gekozen voor optie 

1.  

- Driehonderd tweeënzestig (362) raadsleden vanuit de kleine gemeenten hebben gekozen 

voor optie 1. 

Optie 2 (Betaalde ondersteuning van fracties) 

- Honderdvijf (105) raadsleden vanuit de grote gemeenten hebben gekozen voor optie 2.  

- Honderdvijftig (150) raadsleden vanuit de middelgrote gemeenten hebben gekozen voor 

optie 2. 

- Vierhonderdtwaalf (412) raadsleden vanuit de kleine gemeenten hebben gekozen voor optie 

2. 

Optie 3 (Training/Workshops voor vaardigheden aanbieden) 

- Tien (10) raadsleden vanuit de grote gemeenten hebben gekozen voor optie 3. 

- Vijfentwintig (25) raadsleden vanuit de middelgrote gemeenten hebben gekozen voor optie 

3. 

- Vierentachtig (84) raadsleden vanuit de kleine gemeenten hebben gekozen voor optie 3. 
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Optie 4 (Andere) 

Bij de vierde optie hadden de gemeenteraadsleden de keuze om zelf met een voorstel te komen om 

de werkdruk te verminderen. Driehonderdachtentachtig (388) gemeenteraadsleden hebben gebruik 

gemaakt van deze optie. Echter, niet alles wat bij deze optie werd ingevuld was relevant voor dit 

onderzoek. Bovendien zijn er gemeenteraadsleden geweest die deze gelegenheid hebben gebruikt 

om aan te geven dat ze geen werkdruk ervaren. Anderen vinden een alternatief niet nodig. 

Combinaties van al de bovenstaande opties 

- Zeven (7) raadsleden vanuit de grote gemeenten willen een combinaties van al de 

bovenstaande opties. 

- Acht (8) raadsleden vanuit de middelgrote gemeenten willen een combinaties van al de 

bovenstaande opties. 

- Veertien (14) raadsleden vanuit de kleine gemeenten willen een combinaties van al de 

bovenstaande opties. 

Combinatie van optie 1 en 2 

- Eén (1) raadslid vanuit de grote gemeenten wil een combinatie van optie 1 en 2. 

- Twee (2) raadsleden vanuit de middelgrote gemeenten willen een combinatie van optie 1 en 

2. 

- Twaalf (12) raadsleden vanuit de kleine gemeenten willen een combinatie van optie 1 en 2. 

Combinatie van optie 1 en 3 

- Drie (3) raadsleden vanuit de kleine gemeenten willen een combinatie van optie 1 en 3. 

Combinatie van optie 2 en 3 

- Eén (1) raadslid vanuit de middelgrote gemeenten wil een combinatie van optie 2 en 3. 

Nu volgt er een opsomming van de meest voorkomende alternatieven van fulltime 

raadslidmaatschap om de werkdruk te verminderen: 

- Parttime (deeltijd) baan; 

- Meer raadsleden; 

- Bij de hoofdlijnen sturen; 

- Goede informatievoorziening door ambtenaren (beknopt, duidelijk, straight to the point, 

minder dikke stukken); 

- Overdag vergaderen; 

- Betere planning (genoeg voorbereidingstijd); 

- Verhogen van raadsvergoeding zodat er minder gewerkt kan worden bij een andere baan. 

Op deze manier kunnen gemeenteraadsleden zich meer concentreren op hun 

werkzaamheden als gemeenteraadslid; 

- Pensioenregeling; 

- Uitbreiding griffie (meer ondersteuning); 

- Mogelijkheid voor verlof; 

- Niet alle taken naar gemeentelijk niveau sturen. 
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Andere interessante alternatieven 

- Duisenberg methode; 

- Inhuren van externe deskundigen bij complexe onderwerpen door meer financiële ruimte 

voor de griffie; 

- Beleidsambtenaren bij de griffie; 

- Uitvoerende ambtenaren bij het college. 

Hieronder volgen de tabellen: 

Grootte gemeente Optie 1  

Grote gemeente (100.000) 83  

Middelgrote gemeente 
(50.000 – 100.000) 

101  

Kleine gemeente (50.000) 362  

 

Grootte gemeente Optie 2  

Grote gemeente (100.000) 105  

Middelgrote gemeente 
(50.000 – 100.000) 

150  

Kleine gemeente (50.000) 412  

 

Grootte gemeente Optie 3  

Grote gemeente (100.000) 10  

Middelgrote gemeente 
(50.000 – 100.000) 

25  

Kleine gemeente (50.000) 84  

 

Grootte gemeente Optie 4 Optie 1,2,3 

Grote gemeente (100.000) 7  

Middelgrote gemeente 
(50.000 – 100.000) 

8  

Kleine gemeente (50.000) 14 Al het bovenstaande  

 

Grootte gemeente Optie 4 Optie 1 en 2 

Grote gemeente (100.000) 1  

Middelgrote gemeente 
(50.000 – 100.000) 

2  

Kleine gemeente (50.000) 12  
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Grootte gemeente Optie 4 Niet nodig/geloof niet 
werkdruk/ meer 
raadsleden/mening/andere 
alternatief/ander 

Grote gemeente (100.000) 34  

Middelgrote gemeente 
(50.000 – 100.000) 

60  

Kleine gemeente (50.000) 189  

 

Grootte gemeente Optie 4 Optie 1 en 3 

Grote gemeente (100.000)   

Middelgrote gemeente 
(50.000 – 100.000) 

  

Kleine gemeente (50.000) 3  

 

Grootte gemeente Optie 4 Optie 2 en 3 

Grote gemeente (100.000)   

Middelgrote gemeente 
(50.000 – 100.000) 

1  

Kleine gemeente (50.000)   
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Bijlage II: Interview 

II.I Interviewprotocol 

Algemeen:   

- Interviews worden opgenomen via telefoon/Teams  
 Opnamen worden verwijderd nadat de gegevens verwerkt zijn.  

- Per interview wordt een uur ingepland aan tijd;   
- Bij het interview wordt de enquête erbij gepakt;   
- Op de algemene vragen die hieronder staan wordt doorgevraagd waar nodig is.   

 Thema's per interview:   

 Fulltime raadslidmaatschap;   
 Anderen oplossingen om werkdruk op te vangen.   

 Vragen:   

1. Wat vindt in beginsel van het fulltime raadslidmaatschap?  
a. U gaf in de enquête aan voor/tegen het fulltime raadslidmaatschap te zijn, zou u dit 

verder kunnen toelichten (alleen vragen als ze er zelf al niet over beginnen).   
2. Denkt u dat het fulltime raadslidmaatschap alleen zal werken voor bepaalde gemeenten, of 

is het in het algemeen een goede/slechte oplossing?  
3. U heeft in de enquête aangegeven dat … een alternatief is op het fulltime raadslidmaatschap 

om de werkdruk op te vangen, zou u dit nog verder kunnen toelichten?   
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II.II: Transcript interview raadslid middelgrote gemeente 

Dennis:  
De eerste vraag gaat over het fulltime raadslidmaatschap, u gaf aan dat u daar al een tijd mee bezig 
bent. Het is niet een nieuw onderwerp voor u. U geeft aan dat u het er van harte mee eens bent. 
Eigenlijk is onze eerste vraag waarom, wat is de reden dat u het eens bent met fulltime 
raadslidmaatschap? 
 
Raadslid middelgrote gemeente 1: 
Omdat ik in al die jaren ervaren heb dat het werk voor een raadslid steeds zwaarder wordt, ik hoef 
niet te beginnen over de decentralisatie zoals die in 2015 naar ons is toegekomen en het wordt 
steeds complexer. De maatschappij wordt steeds complexer en ook het raadslidmaatschap wordt 
complexer. Wij hebben in onze gemeente, maar ik denk dat dat in andere gemeenten niet anders zal 
zijn, acht verbonden partijen. Dat betekent voornamelijk onder andere het sociaal domein, maar 
daar is ook een veiligheidsregio en dat soort zaken. Wil je als raadslid dat op een goede manier 
kunnen controleren, want dat moet je natuurlijk als raadslid, moet je daar heel veel tijd en energie in 
steken. Die heeft iemand die 40 á 50 uur per week bij een baas werkt niet. Ikzelf ben inmiddels in de 
luxe omstandigheid dat ik gepensioneerd ben. Ik heb dus wat dat betreft gewoon de tijd aan mezelf 
en ik kan er wel heel veel tijd en energie in steken. Dat wil overigens niet zeggen dat ik daardoor een 
beter raadslid ben dan een ander hoor, dat hoor je mij allemaal niet beweren. Kijk, ik zei het daarnet 
al, de maatschappij is steeds complexer, wij slagen er met z’n allen steeds vaker in om weer een 
nieuwe wet en weer nieuwe regels te bedenken en ook heel veel uitzonderingen erbij te 
bewerkstelligen. Dat zie je vooral in het sociaal domein, ik hoef jullie niet uit te leggen hoe complex 
dat is. We willen het allemaal heel goed voor de burger doen, dat betekent ook dat de hele set van 
regels gewoon, wat ik al zei complex is. Even terug naar het raadslidmaatschap, je moet het allemaal 
kunnen controleren, je moet er een mening over kunnen vormen. Nu moet je dat, ik ga eens even op 
de stoel zitten van iemand die 40 uur in de week werkt, tussendoor doen in de avonduren en in de 
weekenden. Dat schikt niet altijd, daarom denk ik dat het beter is dat er fulltime raadslidmaatschap 
komt. Goed we hebben natuurlijk de landelijke structuur in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer 
dat zijn natuurlijk allemaal beroepspolitici, waarom niet in de Provinciale Staten en waarom niet op 
gemeenteniveau. Dat is een beetje de aanleiding voor mij om op die manier er over na te denken en 
te zeggen het is niet meer van deze tijd om met welwillende amateurs lokaal bestuur te controleren. 
 
Dennis: 
Helder dus als ik het mag samenvatten dan betekent het dus dat de diversiteit van de raadsleden 
waarborgen, zodat iedereen van alle verschillende rangen, standen en leeftijden toegang heeft tot 
het zijn van raadslid. 
 
Raadslid middelgrote gemeente 1: 
Ja, dat is op zich wel een goede. Ik heb in de laatste jaren raadsleden regelmatig af zien haken omdat 
het hun teveel werd. Daarentegen zie ik dat, het was de laatste keer iets minder, dat je ook wel 
momenten hebt dat de raad aan het vergrijzen is en daar ben ik er zelf dus nu eentje van. Omdat die 
senioren daarvoor dus de tijd hebben. Dat staat nog even los van hoe gemeenteraden worden 
gekozen, maar het gaat me dus nu sec. even om de situatie zoals ik hem nu ervaar, zoals ik zeg hoe 
we nu het bestuur dus het college van B&W moeten kunnen controleren.  
 
Dennis: 
Zou u dan ook het fulltime raadslidmaatschap landelijk in willen voeren of zou u zeggen dat er een 
grens moet zijn, dat het bij bijvoorbeeld kleine gemeenten niet hoeft? 
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Raadslid middelgrote gemeente 1: 
Dat is een hele goede van jou, daar heb ik namelijk ook over nagedacht. Ik ken wat, ik geloof het 
minimumaantal raadsleden, dat is geloof ik negen. Nou, dat zal waarschijnlijk het geval zijn op 
Schiermonnikoog, Vlieland, Rozendaal (bij Arnhem). Dat soort hele kleine gemeenten zullen met 9 
raadsleden werken. Ja dan is het wel een probleem. Ik denk dat de wetgever dan een grens zou 
kunnen leggen bij, even zomaar arbitrair wat ik nu verzin, 50.000 inwoners of raden die dus nu 
boven de 30 zitten. Dus raden van 31 tot 45, dat soort gemeenten, ik denk dat je dan net boven de 
50.000 inwoners zit. Waarbij ik dan wel vind dat de raden ook wat kleiner zouden kunnen. Dan neem 
ik even mijn eigen gemeente. Wij hebben 35 raadsleden en ik denk dat in mijn perceptie dat best 
wel teruggebracht zou kunnen worden naar of de helft, dus naar 17, 19 of 21 zodat je die raden ook 
wat compacter maakt.  
 
Dennis: 
Helder, daar zou dan dus een grens aan kunnen liggen afhankelijk wat eventueel de wens is van 
mensen uit kleine gemeenten. Daar zit natuurlijk ook altijd weer een verschil in. Maar merkt u ook in 
uw eigen raad als voorbeeld ook een verschil tussen raadsleden van landelijke en niet landelijke 
partijen? Dat daar ook een verschil zit in kennis, kunde en mogelijkheid tot opleidingen? 
 
Raadslid middelgrote gemeente 1: 
Dat is een ander belangrijk punt wat ik heb gesignaleerd. Ik ben actief geworden in de 
gemeenteraad, toen was ik nog geen raadslid hoor, in 1990. Toen hadden we dus geen lokale 
partijen. In ’94, direct na de verkiezingen zijn er twee ontevreden raadsleden voor zichzelf 
begonnen. Toen was net Leefbaar ontstaan in diverse plaatsen, nee dat was net iets later, in ’97 of 
’98 zijn ze zich Leefbaar gaan noemen. Die partij bestaat nog steeds. Het probleem is, dat signaleer ik 
heel nadrukkelijk tweeledig. Landelijke partijen waartoe ikzelf behoor die hebben een goede 
scholing en dat wordt ook steeds beter. Dat zie ik binnen mijn eigen partij, maar dat zal ongetwijfeld 
ook voor andere landelijke partijen niet anders zijn en bij een lokale partij is dat dus niet zo. Ik weet 
dat er wel wat samenwerkingsverbanden zijn, maar het is niet echt goed gestructureerd. Ik ga nu 
even een boute uitspraak doen. Als je een jaar voor de verkiezingen met een stel vrienden in de 
kroeg zit en je hebt de kolder in de kop op een positieve manier en je zegt joh laten we met de 
gemeenteraadsverkiezingen meedoen. We gaan ons maandag inschrijven bij de notaris als 
vereniging, we gaan lekker campagne voeren, want we zijn goed op social media. Dan lukt dat 
waarschijnlijk. Dat betekent dan gewoon dat je er in slaagt om misschien wel met meerdere zetels in 
de raad te komen. Dan pas komt het probleem, ho ik ben in de raad gekozen, hoe nu verder? Nou 
chargeer ik, dat geef ik toe. Dat heb ik dus de laatste jaren wel gezien. Het gevolg daarvan is dat je 
een mismatch krijgt in de gemeenteraad. Colleges bestaan vaak nog wel uit uitsluitend landelijke 
partijen. Wat ik ook heb ervaren de laatste jaren is dat de landelijke partijen zich gaan afzetten tegen 
de lokale partijen als het gaat om college vorming. Dat is niet goed voor openbaar bestuur. Daarom 
zou het in mijn beleving beter zijn als raden alleen maar bestaan uit landelijke partijen, maar dat kan 
natuurlijk niet vanwege de democratie. Ik kan die partijen niet verbieden en dat wil ik ook helemaal 
niet. Kort door de bocht is bij lokale partijen de opleiding minder, maar ook de kwaliteit om het 
bestuur te controleren is minder. De goeden hier niet op aangesproken, maar gemiddeld genomen is 
dit wel zo. 
 
Dennis: 
Wat u dus constateert is dat de kennis en kunde en de opleidingsmogelijkheden groter zijn bij de 
partijen waar al geïnvesteerd is in de opleidingsmogelijkheden. Dit is vaak dus bij de landelijke 
partijen. 
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Raadslid middelgrote gemeente 1: 
Nog een punt. Landelijke partijen hebben natuurlijk een veel groter budget. Raadsleden van 
landelijke partijen leveren een bepaald percentage van hun onkostenvergoeding in aan de partijkas. 
Hierdoor worden de opleidingsmogelijkheden uiteraard groter. Voor mijn partij geldt het dat er met 
drie raadsleden en een wethouder al 5000 euro terug naar de partij gaat. Bij ons wordt namelijk een 
percentage van 3% gehanteerd, dat is meteen al een flink bedrag. Bij lokale partijen gebeurt dit vaak 
niet en dat is een reden waardoor de mogelijkheden tot opleiding achter blijven. 
 
Dennis: 
U gaf in de enquête aan dat u het lekenbestuur van belang vindt voor de gemeenteraad vanwege de 
samenstelling van de gemeenteraad. Is het volgens u mogelijk dat het fulltime raadslidmaatschap en 
lekenbestuur hand ik hand kunnen gaan? 
 
Raadslid middelgrote gemeente: 
Dit is inderdaad wel een moeilijk punt. Persoonlijk vind ik, zoals eerder al aangegeven, dat 
provinciale staten en gemeenteraden primair bij landelijke partijen moet liggen. Dat gaat niet, want 
het is bij wet geregeld dat er lokale en provinciale partijen opgericht kunnen worden.  
 
Verena: 
In de enquête heeft u aangegeven dat u als alternatief voor het verminderen van de werkdruk van 
raadsleden betaalde ondersteuning voor fracties een goede optie zou vinden, zou u dit kunnen 
toelichten? 
 
Raadslid middelgrote gemeente 1: 
In Den Haag zie je dat er bij de politieke partijen achter de schermen mensen werken die de politici 
ondersteunen met bijvoorbeeld het schrijven van speeches. Als je dit vergelijkt met de 
ondersteuning van raadsleden dan zie je dat dit gedaan wordt door iemand die hier een kleine 
onkostenvergoeding voor krijgt en dit naast andere werkzaamheden doet. Als er al over gegaan 
wordt op fulltime raadsleden dan is het van belang om de raadsleden op eenzelfde manier als in de 
landelijke politiek te ondersteunen.  
 
Dennis: 
Onze laatste vraag aan u is of u nog een vraag gemist heeft of dat u ons nog iets wil meegeven 
omtrent het fulltime raadslidmaatschap. 
 
Raadslid middelgrote gemeente 1: 
Er bestaat een artikel van een journalist genaamd Peter Koekkoek. Dit gaat over dat het tijd is  voor 
zakencolleges. Mijn advies is om dit een keer door te nemen. 
 
Daarnaast is het van belang dat als er ooit in Den Haag nagedacht wordt over het professionaliseren 
van gemeenteraden dat er dan gekeken wordt naar de wet en dat het zomaar afscheiden van 
partijen wordt ingeperkt. Er is nog een behoorlijke wereld te winnen, maar zoals het nu gaat is mijn 
vraag of het nog wel haalbaar is hoe wij lokaal bestuur nu geregeld hebben. 
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II.III: interview raadslid grote gemeente 1 

Naomi:  

We hebben drie hoofdvragen geformuleerd en daarbij zullen we u ook een aantal vragen stellen 

over de enquête die u heeft ingevuld. De eerste vraag: wat vindt in het beginsel van het fulltime 

raadslidmaatschap? 

Raadslid grote gemeente 1:  

Laat ik dit zeggen, wat ik altijd zeg is dat de vraag altijd is van hoe je het raadslidmaatschap invult. Ik 

zie ook dat andere mensen heel selectief zijn en zich op een heel klein aspect focussen en soms ook 

dingen voorbij laten gaan. En dat is een heel andere situatie dan dat je denkt van ‘ik voel me 

verantwoordelijk dat ik voor ieder ding, ook waar ik als partij wat minder affiniteit mee heb, toch wel 

wil weten en toch wel wil besluiten.’ En dat is dus eigenlijk het grote probleem. Je hebt ook 

raadsleden die niet direct een vaste baan ernaast hebben, voor hen is het makkelijker. Maar als je 

een vaste baan ernaast hebt dan is het een heel stuk moeilijker, want dat betekent dat je om half vijf 

de werk pc dichtklapt en dat je soms om vijf uur/half zes met de volgende bezig bent. En los daarvan 

zijn er voorbereidingen en fractiebesprekingen, je moet er maar de energie voorop brengen.  

Ik denk dan altijd als je nou naar de Arbo-regels zou kijken dan is het soms helemaal onverantwoord 

om te doen wat wij raadsleden doen. Uren achter elkaar. S ’morgens om acht uur beginnen en tien 

uur/half elf pas de pc weer dicht klappen. Dat is eigenlijk heel vreemd. 

Maar moet je dan iedereen het fulltime raadslidmaatschap geven? Eigenlijk kun je dat misschien ook 

beperken tot één iemand van een fractie. De stemmen moeten worden gehoord. Ik kan mij ook 

voorstellen dat als je alle mensen dat moet laten doen, dat ook heel kostbaar is. Maar ik denk dat als 

de kiezers een fractie/partij kiezen, dan heb je ook recht om die stem te laten horen en om je goed 

voor te bereiden op beslissingen die worden genomen binnen de raad. Het zou daarom best iets zijn 

voor mensen die niet kiezen voor een raadslidmaatschap, die wel de talenten of de kwaliteiten 

daarvoor hebben, maar om het even erbij te doen dat is mij even te zwaar. Dus om de kwaliteit te 

verhogen binnen de raad, zou dat misschien een oplossing kunnen zijn. 

Naomi:  

Oké, dus u wilt één iemand van een fractie het fulltime raadslidmaatschap laten vervullen? 

Raadslid grote gemeente 1:  

Ja, bijvoorbeeld een fractievoorzitter. Ik kan mij best voorstellen dat een hele raad van 39 fulltime 

raadsleden gewoon te veel is. Maar daarom was ik aan het denken naar aanleiding van jullie 

enquête van misschien is het toch wel goed per fractie. Dan kan niemand zeggen dat je geen tijd 

hebt om je voor te bereiden. Je hebt een rechtstreekse verantwoordelijkheid naar je kiezers toe. 

Vergreet niet dat onze tegenspeler, degene die wij moeten controleren, dat dat allemaal mensen 

zijn die fulltime werken en een heel ambtenarenapparaat die fulltime werkt. Ja, daar moet je het wel 

tegenop nemen.  

Osmar:  

Nou duidelijk! De volgende vraag is: denkt u dat het fulltime raadslidmaatschap alleen zal werken 

voor bepaalde gemeenten of is het in het algemeen een goede/slechte oplossing? 
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Raadslid grote gemeente 1: 

De vraag is waar men met de gemeente naartoe wil op lange termijn en hoe een gemeente is. Als je 

naar de grootte van de gemeente kijkt die zijn soms groot en soms klein, alleen de problematiek is 

even groot. Afgelopen week hebben wij bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen gehad, alleen 

daar heb je soms wat meer werk aan dan dat het gewoon binnen je eigen college is. Als kleine 

gemeenten het uitbesteden dan hebben ze er ook veel werk aan, dus je moet een soort van 

‘kritische massa’ vinden, waarbij dat zou kunnen of niet. Ik zeg nogmaals als je per partij een fulltime 

raadslid hebt, dan is dat misschien ook op die manier op te lossen. Dan kan dat ook voor kleine 

gemeenten gelden. In kleine gemeenten zijn er ook problemen. Wij hebben allemaal dezelfde taken. 

Er zijn geen taken die bij de ene gemeente meer zitten, dan bij de andere gemeente. Alleen soms 

zijn de oppervlaktes groter. Daarom zitten in grote gemeenten ook meer raadsleden in de 

gemeenteraad. De kans dat dan meer partijen erin komen is dan ook groter. Ik denk dat het op zich 

wel een oplossing zou zijn, ook voor kleine- en grote gemeenten. In kleine gemeenten zitten over 

het algemeen ook fulltime wethouders. Daar moet je toch wel het tegenspel tegen geven en je 

kunnen voorbereiden en de mogelijkheid hebben om de stukken te bestuderen. Soms denk ik ook 

weleens om de faciliteiten te hebben. Ik bedoel wij moeten als raadsleden het toch wel in onze 

huiselijke omgeving doen en dergelijke. Ik heb het weleens raar gevonden dat er niet een plek is 

voor raadsleden in het gemeentehuis, waar ze gewoon kunnen gaan zitten en zeggen dat is mijn 

bureautje en ik kom hier om mijn raadswerk te doen. Ik zit gelukkig in een situatie waarin ik mij goed 

kan afzonderen, maar er zijn ook raadsleden die in de keuken zitten of dergelijke. Ik denk dus dat je 

aan het faciliteren van raadsleden best iets kunt doen als je de kwaliteit van raadsleden wil gaan 

verhogen. 

Naomi:  

Oké en dan de volgende vraag: u heeft in de enquête een alternatief aangegeven voor het 

raadslidmaatschap, die is als volgt: meer betaalde ondersteuning vanuit de fracties. Zou u dat 

kunnen toelichten? 

Raadslid grote gemeente 1: 

Er zijn heel veel deskundigheidsstukken die je nodig hebt. Je hebt daar natuurlijk een bepaald 

budget voor, maar dat is soms ook heel lastig om daar de juiste personen voor te vinden. Je wordt 

door de ambtenaren op zich best goed genoeg geholpen, maar het zijn wel mensen die een 

bepaalde kant van de medaille zien. Je zou wat meer hebben van hoe kom ik in contact met de 

deskundigheid die er is op een bepaald gebied en waar je het ook aan kunt uit besteden. 

Ik kan nu niet een stuk aan iemand geven en zeggen lees het door en kijk hoe het aansluit bij de 

standpunten van de partij en maak daarvan een analyse. Dat kun je misschien in je eentje doen, 

maar als je normaal een normaal tarief hebt, dan redt je het daar niet mee.  Je moet die 

deskundigheid zelf gaan verwerven. Dat kost ook weer heel veel energie. Je zou de mogelijkheid 

willen hebben dat je makkelijker die weg vindt. Dit is mijn eerste termijn als raadslid en ook de 

eerste termijn voor de partij in de raad, dus wij zijn nog zoekende. Ik kan mij voorstellen dat andere 

partijen die dat niet hebben, die al een historie hebben, misschien die wegen makkelijker vinden. Als 

je nieuw begint dan is dat een heel uitzoekerij.  

Naomi:  

Oké, dus u vindt dat de vergoeding omhoog moeten voor fulltime raadsleden? 



53 
 

Raadslid grote gemeente 1: 

Als je naar de vergoeding van een raadslid kijkt, dan is het heel vreemd dat het ene raadslid er 

minder echt aan overhoudt dan het andere raadslid. En dat is een beetje raar, ik bedoel, ik snap dat 

je twee werkkringen hebt, maar nu wordt het ook als een werkkring gezien. En eigenlijk is dat een 

beetje heel raar, want je doet zelf het werk en je doet een andere zaak of een formele 

arbeidsovereenkomst en toch betaal ik, omdat ik een baan daarnaast heb, veel meer belasting, houd 

ik netto nog veel minder over om alle werk dat ik erin stop dan iemand anders. Ik denk ook dat dat 

ook een soort afweging is, dat je zou kunnen denken van, hé dat zou je anders kunnen zien.  

Naomi:  

U gaf aan in de enquête dat u de stressfactor een cijfer acht heeft gegeven. Zou u dat kunnen 

toelichten? Waarom u dat een cijfer acht vindt? 

Raadslid grote gemeente 1: 

Als je iedere avond bezet bent, omdat je iets moet doen. Oorspronkelijk was dat we om de twee 

weken zouden gaan vergaderen. In 2019 hadden we vijftig procent meer vergaderingen dan 

oorspronkelijk gepland was. Dat betekent dat het een druk is die vele malen hoger is. Aan iedere 

vergadering daar zit ook de voorbereiding aan vast en je wil toch goed je best doen om het goed te 

doen. Want als je toch in een debat zit en je bent niet goed voorbereid dan wordt je wel eens 

afgemaakt, als je dat niet goed doet. Dus je moet best wel deskundig zijn, denk ik. 

Digitaal lezen is niet een van mijn favoriete bezigheden om eerlijk te zijn. Je haalt er minder goed de 

essentie uit. Misschien komt dat door te gewend zijn om op papier te lezen, maar ik merk dat ook 

andere collega’s de essentie er niet uithalen. Misschien ligt het aan dat ze het alleen digitaal lezen en 

je moet de verbanden zien tussen stukjes. Wat op pagina acht staat en pagina vijfentwintig daar is 

een verband met elkaar en als je het naast elkaar gaat zetten dan is het beter te zien. Maar je doet 

ontzettend je best om bij iedere debat goed voorbereid te komen. En dat is nog best wat spannend. 

Daarnaast je moet nog met je eigen fractie afstemmen, fractie ondersteuners en dergelijke, want je 

bent toch je partij aan het vertegenwoordigen. En die stress om het allemaal te halen. Deze week is 

maandag fractieoverleg, dinsdag is raadsvergaderingen, woensdag is raadsvergaderingen, gisteren 

avond een uitstapje, om het zo te zeggen, dan zij we vier avonden bezet en heb je ook geen rust 

gehad om je stukken te lezen. Vier van de zeven avonden, dat is meer dan vijftig procent. Ja, en dan 

hebben we volgende week nog dinsdag vergadering terwijl Pinksteren daar nog tussen zit. 

En stress is misschien een zwaar woord, want ik bedoel je wordt daar niet op afgerekend. Maar je wil 

het gewoon goed doen. En je weet dat je in de publiciteit staat. De journalisten zitten bij iedere 

vergadering op de tribune. Als je dan rare dingen zegt, dan sta je de dag daarna in de krant van wat 

een onzin, van wat er vertelt was. Hopelijk verklaart dat wat ik met de acht had bedoelt. Ik denk dat 

andere mensen misschien zouden zeggen van we hakken het af. En ik vind het heel vreemd, ik merk 

in onze raad dat heel veel collega’s zeggen van of ze zijn er niet bij de vergaderingen, dus ze maken 

echt keuzes in de onderwerpen, wat ik als raadslid niet goed vindt of ze geven het standaard 

antwoord van ‘we hebben het goed gelezen en goed nagekeken en we hebben geen verdere vragen’ 

en dan schrijven ze op de besluitvorming namens ons stuk. Dit terwijl je dan niet de tijd hebt 

genomen om naar de andere partijen te luisteren of die iets interessant te zeggen hebben. Maar ik 

denk dan ben je niet zo bezig met het stuk op de manier zoals het zou moeten. Dan heb je minder 

stress. 
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Naomi:  

Want u gaf ook in de enquête aan dat er minder raadsleden moeten komen als er fulltime functies 

komen. Zou u dat ook meer kunnen toelichten? 

Raadslid grote gemeente 1: 

Kijk als je de tijd hebt of volledig daarmee bezig bent… ik ben aan het zoeken naar een vorm dat je 

denkt van ja, ik zie dus ook dat veel raadsleden dan heel selectief zijn en dergelijke en dan denk je 

van ja daar is het misschien niet nodig voor om die fulltime functies te creëren, dus je zou misschien 

minder raadsleden doen. Dus dat is eigenlijk het punt. Maar dan zou je ook minder burger 

raadsleden hebben of nodig hebben. Dus ik ben een beetje naar een vorm aan het zoeken. Dat je 

zegt van… als je het zet dan moet je voorwaardelijk functioneren. En dat moet eigenlijk niet kunnen. 

En dat is ook misschien niet te realiseren. Dat je zegt van ja ik sla hier over. Je zit daar, je doet je 

werk. Dus zo zit ik er wel in. Dan zou je een vorm kunnen zetten van ja, moet het misschien met 

minder raadsleden of minder partijen, dan kun je de kracht misschien wat versterken. 
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II.IV: interview raadslid grote gemeente 2 

Verena:  

U gaf aan in de enquête dat u het fulltime raadslidmaatschap binnen uw gemeente niet best vond en 

dat de oplossing hiermee in de verkeerde hoek gezocht zou worden. Kunt u hierover meer uitleg 

geven? 

Raadslid grote gemeente 2: 

Ik vind het ontzettend belangrijk dat raadsleden heel actief in de stad waarin ze raadslid zijn 

betrokken zijn, of het nu met vrijwilligerswerk is of met een betaalde baan ik vind dat daar de ruimte 

voor moet zijn omdat ik denk dat dat een hele goede manier is om contact te houden met de 

burgers in de samenleving waar je het werk allemaal voor doet. Dat is eigenlijk mijn uitgangspunt en 

ik denk ook dat je in organen waar fulltime politici zijn, zoals in Den Haag (landelijke politiek), je ook 

kan zien dat het een soort gesloten cirkeltje word. Een soort vaste club die met zichzelf heel erg 

bezig is en af en toe te weinig de voelhoorns kan uitsteken.  

Wat ik wel zie is dat het raadslidmaatschap steeds meer belastend wordt en dat komt in mijn 

gemeente door twee dingen. Ten eerste komt het omdat we heel erg versplinterd zijn. Wij hebben 

een gemeenteraad van 39 leden nu 15 fracties en wij moeten vrezen dat dat bij de volgende 

verkiezingen er nog meer worden. Dat betekent dat ieder overleg dat je voert gewoon langer duurt. 

Wij werken met spreektijden van vier minuten per ronde, 15 maal 4 minuten is al een uur. Wil je één 

onderwerp in twee rondes besproken hebben, dan ben je zo uren verder. Dit maakt dat er steeds 

meer vergaderingen moeten worden gehouden, waardoor de vergaderdruk ook steeds groter word. 

Ten tweede is het zo dat de gemeenten de laatste tijd steeds meer gaan merken hoe zwaar het is om 

al die gedecentraliseerde taken goed in de gaten te houden, ook onze gemeente is in de financiële 

problemen gekomen waar ook weer overlegd moet worden. De complexiteit van deze materie is 

heel groot, je moet van allerlei dingen begrijpen wat er in die wetten staat en wat men waarmee 

bedoelt en daarna moet je weer de vertaalslag maken van wat het betekent voor een burger en wat 

vind ik daar dan van. Dat is dus allemaal een stuk complexer geworden, de verantwoordelijkheid is 

ook zwaarder. En dan hebben wij ook nog eens de pech dat ons college niet heel erg sterk is in 

planning, er komt nog wel eens wat plotseling uit de organisatie wat snel al besloten moet worden.  

Dat zie ik allemaal wel en dat betekent dat we langzamerhand, zeker in deze Covid tijd, de uitputting 

nabij zijn. Maar ik denk dat we in ieder geval meer moeten zoeken in veel betere planning en in veel 

betere ondersteuning van de gemeenteraad. Ik denk dat daar heel veel winst te boeken is. Ik denk 

dat je eerst die weg moet bewandelen voordat je gaat zeggen dat we de raadsleden fulltime gaan 

maken. Die zullen dan vast alle dagen vol zitten in vergaderingen.  De veronderstelling dat ze dan 

ineens allemaal leuke werkbezoeken kunnen afleggen en contact met burgers kunnen onderhouden 

en alsmaar in de stad te vinden zijn zal onjuist zijn. Er bestaat een oude wet die stelt dat de 

vergadering net zolang duurt als de tijd die daarvoor beschikbaar is gesteld en ik denk dat je dat dan 

nog veel meer zult gaan zien.  

Het gaat dus veel meer om betere planning, prioriteitenstelling en ondersteuning. Dus ik vind dat je 

veel meer zou kunnen nadenken over wat de griffie nog voor ondersteuning zou kunnen bieden.  

Verena:  

Denkt u dan dat het alleen niet in uw gemeente zou kunnen, of dat het landelijk gewoon geen goed 

idee zal zijn om fulltime raadsleden te introduceren?  
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Raadslid grote gemeente 2: 

Ik vind het landelijk geen goed idee.  

Verena:  

En dan om dezelfde redenen?  

Raadslid grote gemeente 2: 

Dezelfde basisgedachte dat het raadslidmaatschap gaat om gekozen mensen die worden geacht 

volksvertegenwoordigend en besluitvormend bezig te zijn. Ik denk met name dat het feit dat je zelf 

ook nog actief bent, dat je een baan hebt, maakt dat je vanuit heel veel gezichtshoeken en 

gedachten vanuit veel belangen een beeld krijgt over hoe je met al die voorstellen, plannen, 

ontwikkelingen om wilt gaan. Als je dat weghaalt, ik denk dat daar veel nadelen aanzitten en dat is 

voor mij het standpunt waar vanuit ik redeneer.  

Verena: 

Ik neem aan dat dat ook te maken heeft met wat u aangegeven heeft over het lekenbestuur, dat het 

gewoon heel belangrijk is dat dat lekenbestuur blijft?  

Raadslid grote gemeente 2: 

Ja, anders wordt het ook een cirkel van professionals en dat gevaar lopen de 150 mensen in Den 

Haag al. Daar komen ze ook wel achter langzamer hand. Het is een interngericht systeem geworden, 

wat ook heel erg met de techniek van allerlei wetten en regeltjes bezig is en niet meer kan denken 

vanuit het perspectief ‘wat betekent dit nu voor de burger?’ en dat is volgens mij met name dat als 

je burger bent je niet alleen te maken hebt met een leenstelsel, maar ook met een flexibele 

arbeidsmarkt en met problemen op de huizenmarkt en met dingen die met inclusiviteit te maken 

hebben en met het feit dat iemand toch eens moet beginnen met het oplossen van de klimaatcrisis. 

Dus de burger die kijkt vanuit dat samenspel naar de politiek, terwijl politici steeds meer geneigd zijn 

met al die specialismes om te denken vanuit het eigen kokertje. Dat doen ze allemaal heel goed, ik 

vind het dappere, slimme mensen de meeste Kamerleden, maar het gevoel van wat betekent dat nu 

voor iemand die gewoon een bedrijf heeft, of op een school werkt, of in de zorg, dat krijg je toch 

meer naar voren als de raadsleden zelf in ieder geval nog voor een deel in diezelfde maatschappij 

actief zijn.  

Verena:  

Dan, op onze laatste vraag over een alternatief op het fulltime raadslidmaatschap had u aangegeven 

dat betaalde ondersteuning van de fracties een goede manier zou zijn om de werkdruk te 

verminderen, zou u dit misschien nog verder kunnen toelichten?  

Raadslid grote gemeente 2: 

Ik heb natuurlijk de antwoorden op die enquête niet precies uitgeprint en etc.. We hebben een 

fractiebudget, maar dat is erg beperkt, daar kunnen we wel wat studiedagen uit betalen of eens een 

deskundige voor laten komen die ons iets uitlegt. We hebben ook een fractieondersteuner die we 

voor 4-8 uurtjes per week kunnen betalen die een aantal echt basale secretariële taken op zich 

neemt, daar zou je nog wat aan kunnen bijklussen, maar ik hoop dat ik met name bedoelt heb dat je 

de ondersteuning van de gemeenteraad als geheel beter moet maken door de griffie verder te 

versterken. Je kan wel zeggen dat de fractie een eigen beleidsmedewerker moet hebben of zo, dus 

daar moet meer ruimte voor zijn. Dat zou ook wel helpen hoor, maar als je nu bijvoorbeeld kijkt naar 
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bijvoorbeeld de behandeling van de gemeenschappelijke regelingen (budgettering van de GGD, 

kredietbank, het ophalen van afval e.d.), is er voor kleine gemeenten zo langzamerhand geen touw 

meer aan vast te knopen. Ik denk dat als je een griffie zou hebben die daar eens in kunnen duiken en 

als een soort rapporteur aan al die gemeenteraden kan laten weten waar de kostenstijgingen zitten 

zodat de raadsleden hierover na kunnen denken. Dit is niet om mensen in hun standpunt te sturen, 

dat moeten politici zelf doen, maar wel om te zorgen dat ze niet door stapels jaarrekeningen en 

financiële begrotingen heen hoeft te gaan als individueel raadslid om tot een oordeel te kunnen 

komen.  

In onze gemeente nemen wij volgens mij deel aan 12 gemeenschappelijke regelingen, 12 keer zit 

iemand daar al die stukken te lezen en datzelfde geldt voor al die andere gemeenten waarmee 

samen wordt gekeken naar deze gemeenschappelijke regelingen. Het gaat over hele belangrijke 

dingen en ik denk dat je daarbij beter ondersteund kan worden, niet per fractie maar juist als raad 

als geheel. Er zijn mensen die zeggen dat dat gewoon door de ondersteuning van het college gedaan 

moet worden, maar ik zou het beter vinden als we wat dat betreft de taak van de griffie zouden 

uitbreiden. 

Verena: 

Oké, dan ben ik door de brandende vragen heen die ik en mijn groepsgenoten hadden, dan wou ik u 

als laatste nog vragen of u misschien zelf nog wat had toe te voegen, of u zelf nog uit uzelf dingen 

heeft waarvan u denkt dat het belangrijk is dat ze nog even benoemd worden?  

Raadslid grote gemeente 2: 

Nee, ik denk het niet. Ik zou het wel heel leuk vinden om de resultaten te zien te krijgen. Met 

hoeveel mensen praten jullie?  

Verena: 

Natuurlijk hebben we de enquête laten invullen, die heeft zo’n 1700 mensen bereikt over het hele 

land. Van Vlieland tot het puntje van het zuiden van Nederland. Voor de interviews hebben wij 

gekozen om in ieder geval iemand uit een grote, een middelgrote en een kleine gemeente te 

interviewen, gewoon om te kijken waar daar de verschillen zitten. Dus dat doen wij nu.  

Raadslid grote gemeente 2: 

En welke grote gemeente hebben jullie genomen?  

Verena:  

Volgens mij is uw gemeente de grote gemeente, dan hebben we {naam gemeente} als middelgrote 

gemeenten en voor de kleine gemeente hebben we volgens mij 5, 6 personen gemaild maar, daar 

hebben we helaas nog geen confirmatie gekregen.  

Raadslid grote gemeente 2: 

Oh oké, ik hoop dat dat ook goed komt dan.  

Verena: 

Ik hoop het ook ja, dat zou fijn zijn.  

Raadslid grote gemeente 2: 

En dan maken jullie daar een verslag van en dat is dan voor je opleiding maar de NVvR gaat daar dan 

ook de beschikking over krijgen?  
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Verena: 

Ja, het wordt naar de NVvR gestuurd ja en de uitwerkingen van uw interview krijgt u sowieso te zien, 

die sturen wij naar u toe zodat u het akkoord kan geven over de dingen die wij hebben genoteerd en 

al die dingen.  

Raadslid grote gemeente 2: 

Ja, oké. Dan hoop ik dat als ik je nog een keer spreek, als ik daar nog een vraag over heb, dat mijn 

camera het dan doet. Dat is toch wel leuker.  

Verena: 

Ja dat kan ik me voorstellen. Dan wil ik u graag nogmaals heel erg bedanken voor uw tijd en voor uw 

inzet om onze vragen te beantwoorden en dan wil ik u ook nog een fijne dag wensen.  

Raadslid grote gemeente 2: 

Heel graag gedaan. Hetzelfde en succes er mee.  
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