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Samenvatting 
Raadsleden hebben inzicht in de machtsverhoudingen in de lokale politiek. Gevraagd naar welke 

personen/ instanties de meeste invloed hebben op het gemeentelijk beleid, geeft ruim een derde 

van de raadsleden de gemeenteraad of de wethouders aan (36%). De burgemeester wordt duidelijk 

minder als een meest invloedrijk persoon beschouwd (4%).  

Formeel is de gemeenteraad het hoogste orgaan in de gemeentepolitiek. Raadsleden geven echter 

aan dat in de praktijk wethouders iets meer invloed hebben op het gemeentelijk beleid dan zij zelf 

hebben. Opvallend is dat volgens een gemiddeld raadslid de ambtelijke organisatie bijna net zo veel 

invloed heeft op het beleid als de gemeenteraad. Vraag 1 

Raadsleden is gevraagd naar hun loyaliteit aan diverse personen/instanties. De loyaliteit aan de eigen 

fractie wordt gemiddeld het belangrijkst ervaren (93%). Loyaliteit aan de eigen opvattingen wordt 

door raadsleden minder belangrijk gevonden (75%). Loyaliteit aan de gemeenteraad (58%), coalitie 

(44%) of oppositie (9%) wordt duidelijk als minder belangrijk beschouwd dan fractie-loyaliteit. Vraag 2  

Raadsleden zijn van mening dat de eigen fractie het functioneren van de gemeenteraad voldoende 

bevordert (rapportcijfer 6,7). Raadsleden vinden dat de burgemeester (6,7), gemeenteraad (6,7), 

wethouders (6,3) en de ambtelijke organisatie (6,3) dit functioneren voldoende bevorderen. Vraag 3  

Negen van de tien raadsleden (91%) vinden dat zij competent opereren in de eigen fractie. In relaties 

met de gehele gemeenteraad vinden iets minder raadsleden zichzelf competent (77%). Driekwart van 

de raadsleden (75%) denkt dat zij competent is in contacten met het College van B&W.  Vraag 4 

Acht van de tien raadsleden (83%) geven aan dat zij (zeer) veel ondersteuning krijgen van de eigen 

fractie. Tevens vindt een meerderheid van de raadsleden dat zij (zeer) veel ondersteuning van de 

griffier ontvangen (73%). De helft is positief over de ondersteuning door persoonlijke omgeving 

(53%). Raadsleden hebben een positief oordeel over ondersteuning door wethouders (30%) en 

collega-raadsleden (29%). Maar een op de vijf raadsleden (23%) vindt dat zij (zeer) veel 

ondersteuning krijgt van de burgemeester. Vraag 5 

Volgens de Grondwet is de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan in de lokale politiek. 

Raadsleden is gevraagd of dit in de praktijk daadwerkelijk het geval is. Iets meer dan de helft van de 

raadsleden (52%) geeft hierop een bevestigend antwoord. Een derde (33%) geeft aan dat dit (zeker) 

niet het geval is. Vraag 6 

Minder dan de helft van de raadsleden (44%) vindt dat in hun gemeente de gemeenteraad een 

gelijkwaardige partner is aan het College van B&W. Een derde van de raadsleden (33%) ervaart dat 

de gemeenteraad (zeker) niet gelijkwaardig is. Vraag 7 

Raadsleden percipiëren de gemeenteraad en wethouders als even invloedrijk (62%) in het bepalen 

van de kaders van beleid in hun gemeente. Zes van de tien raadsleden (62%) geven aan dat deze 

instanties in de praktijk de beleidskaders bepalen. Opvallend is dat vier van de tien raadsleden (41%) 

van mening zijn dat de kaders voor beleid (tevens) worden bepaald door de ambtelijke organisatie. 

Slechts een op de acht raadsleden (13%) vindt dat de burgemeester invloed heeft op de 

beleidskaders. Vraag 8 
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Raadsleden vinden dat zij invloed hebben op de lokale politieke agenda. Bijna twee derde van de 

raadsleden (63%) geeft aan dat zij regelmatig, meestal wel of altijd erin slagen om onderwerpen die 

zij zelf belangrijk vinden in de gemeenteraad aan de orde te stellen. Vraag 9 

Politici kunnen als taakopvatting hebben dat zij primair de stem van burgers dienen te vertolken dan 

wel met een mandaat van kiezers op basis van eigen overwegingen dienen te handelen. Iets meer 

dan de helft van de raadsleden (55%) vindt als belangrijkste taak van een gemeenteraadslid het 

vertolken van opvattingen en emoties die leven onder inwoners. Een minderheid van een op de vijf 

raadsleden (19%) vindt dit niet haar belangrijkste taak.  Vraag 10 

Bovenstaand beeld komt ook naar voren na het vragen aan raadsleden wat zij de belangrijkste rol 

vinden die een gemeenteraadslid dient te vervullen. Vier van de tien raadsleden (41%) geven als rol 

aan “het vertegenwoordigen van de opvattingen en ideeën van burgers”. Maar een op de vijf 

raadsleden (21%) ziet als belangrijkste rol “met een volmacht van de kiezer handelen op basis van 

eigen ideeën en opvattingen”. Eveneens een op de vijf raadsleden (19%) vindt dat zij primair de 

standpunten van de eigen partij dient uit te voeren. Een minderheid van een op de twaalf raadsleden 

(8%) vindt dat de belangrijkste rol van een gemeenteraadslid is, het vertegenwoordigen van 

belangen van bepaalde groepen.  Vraag 11 

Een minderheid van een op de vijf raadsleden (23%) is het eens met de stelling dat voor een goed 

functioneren als raadslid het niet noodzakelijk is om veel kennis te hebben van wetten en 

regelgeving. Vraag 12 

Meer dan de helft van de raadsleden (54%) vindt dat de gemeenteraad de regie in handen heeft bij 

de Regionale Energiestrategie (het duurzaamheidsbeleid). Echter maar een op de zes raadsleden 

(17%) vindt dat de Raad hierbij de kaders van het beleid bepaalt. Ruim een derde (38%) is van 

mening dat de gemeenteraad weliswaar de regie heeft, maar dat B&W hierbij het voortouw neemt. 

Een op de vijf raadsleden (19%) zegt dat B&W de keuzes voorschrijft, een op de tien raadsleden (9%) 

rapporteert dat in de gemeenteraad nog niet over de Regionale Energiestrategie gesproken is. Vraag 13 

Gemeenteraadsleden hebben geen uitgesproken verwachting over het effect van een invoering van 

Right to Challenge (bewoners kunnen taken van overheden overnemen als zij denken het slimmer, 

beter, goedkoper of anders te kunnen). Vier op de tien raadsleden (43%) denken dat invoering van 

dit voorstel de positie van de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan niet zal veranderen. Een op 

de vijf (20%) denkt dat deze positie zal verslechteren, een op de vijf (22%) denkt dat de positie zal 

verbeteren. Vraag 14 

In het onderzoek heeft driekwart van de ondervraagde raadsleden (75%) eigen ideeën aangegeven 

over wat er dient te veranderen, opdat de gemeenteraad in de eigen gemeente effectiever kan 

functioneren. Vraag 15 

Driekwart van de raadsleden (72%) is voor de resterende zittingsperiode van plan te blijven werken 

op dezelfde onderwerpen en thema’s als waar zij voorheen actief op was. Een minderheid van een 

op de vijf leden (18%) heeft plannen zich op nieuwe thema’s te profileren. Vraag 16 

 

Dit en meer blijkt uit onderzoek van Overheid in Nederland in opdracht van de Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden, waarbij 1445 raadsleden zijn geraadpleegd.  
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1. Resultaten 

Een leeswijzer voor onderstaande grafiek is opgenomen in hoofdstuk 3.2. 

1. In uw gemeente: welke personen/instanties hebben de grootste invloed op 

het gemeentelijk beleid? 

(Door op de vierkantjes te klikken kunt u een top 3 maken. Plaats een 1 bij de personen of instanties die de 

grootste invloed op het gemeentelijk beleid hebben, een 2 bij de daaropvolgende personen of instanties etc. 

Wanneer u op 'Weet niet' klikt, wordt uw rangschikking gewist.) 

 
Aan de hand van vraag "1. In uw gemeente: welke personen/instanties hebben de grootste invloed 
op het gemeentelijk beleid?" komt de volgende top drie naar voren als gekeken wordt naar 
gemiddelde scores: 
1. Wethouders (2,0) 
2. Gemeenteraad (2,3) 
3. Ambtelijke organisatie (2,7) 
 
Als gekeken wordt naar de personen/instanties die het vaakst op de eerste plaats worden gezet, 
komt de volgende top drie naar voren: 
1. Gemeenteraad (36,3%) 
2. Wethouders (35,6) 
3. Ambtelijke organisatie (20,8%) 
 
Als gekeken wordt naar hoe vaak personen/instanties in de top drie worden gezet, komt de volgende 
top drie naar voren: 
1. Wethouders (89,8%) 
2. Gemeenteraad (83,1%) 
3. Ambtelijke organisatie (68,4%) 
 
Zie toelichtingen op pagina 40 en verder. 
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Een leeswijzer voor onderstaande grafiek is opgenomen in hoofdstuk 3.2. 

 

2. Welke van de volgende aspecten vindt u het meest belangrijk in uw 

functioneren als gemeenteraadslid? 

(Door op de vierkantjes te klikken kunt u een top 3 maken. Plaats een 1 het aspect dat u het meest belangrijk 

vindt voor uw functioneren als gemeenteraadslid, een 2 bij het daaropvolgende aspect etc. Wanneer u op 

'Weet niet' klikt, wordt uw rangschikking gewist.) 

 
Aan de hand van vraag "2. Welke van de volgende aspecten vindt u het meest belangrijk in uw 
functioneren als gemeenteraadslid?" komt de volgende top drie naar voren als gekeken wordt naar 
gemiddelde scores: 
1. Loyaliteit aan mijn fractie (1,8) 
2. Loyaliteit aan mijn eigen opvattingen (2,2) 
3. Loyaliteit aan de gemeenteraad (3,1) 
 
Als gekeken wordt naar de aspecten die het vaakst op de eerste plaats worden gezet, komt de 
volgende top drie naar voren: 
1. Loyaliteit aan mijn fractie (43,9%) 
2. Loyaliteit aan mijn eigen opvattingen (42,7%) 
3. Loyaliteit aan de gemeenteraad (9,4%) 
 
Als gekeken wordt naar hoe vaak aspecten in de top drie worden gezet, komt de volgende top drie 
naar voren: 
1. Loyaliteit aan mijn fractie (93,0%) 
2. Loyaliteit aan mijn eigen opvattingen (75,3%) 
3. Loyaliteit aan de gemeenteraad (58,4%) 
 
Zie toelichtingen op pagina 44. 
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Aan de hand van vraag “3. In welke mate bevorderen in uw gemeente de volgende 
personen/instanties het functioneren van de gemeenteraad?” komen de volgende gemiddelde 
scores naar voren: 
 
Personen/instantie Gemiddeld cijfer  

Burgemeester 6,7  
Wethouders 6,3  
Griffier 7,4  
De gemeenteraad als collectief 6,7  
Uw fractie 7,5  
Ambtelijke organisatie 6,3  

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Weet
niet

Burgemeester 2% 1% 3% 5% 8% 14% 24% 29% 11% 2% 1%

Wethouders 2% 2% 5% 8% 9% 19% 27% 22% 5% 1% 0%

Griffier 1% 1% 2% 2% 5% 13% 20% 30% 21% 5% 0%

De gemeenteraad als collectief 1% 1% 3% 5% 11% 20% 24% 22% 10% 3% 0%

Uw fractie 0% 0% 1% 1% 3% 9% 26% 35% 19% 5% 1%

Ambtelijke organisatie 1% 2% 3% 4% 11% 21% 31% 18% 5% 1% 2%
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3. In welke mate bevorderen in uw gemeente de volgende 
personen/instanties het functioneren van de gemeenteraad?

(Geef een cijfer van 1 tot 10 (1 = zeer slecht, 10 = zeer goed).) (n=1388)
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Raadsleden beoordelen zichzelf als raadslid competent in de volgende mate  

  

Zeer
competent

Competent Neutraal
Weinig

competent

Zeer
weinig

competent

Weet
niet/geen

mening

4.1 Leden van uw fractie 38% 53% 7% 1% 0% 1%

4.2  Overige raadsleden in de
raadszaal

19% 58% 19% 4% 1% 0%

4.3  Het College van B & W 15% 60% 19% 6% 1% 0%

4.4  De Burgemeester/voorzitter van
de gemeenteraad

18% 52% 23% 6% 1% 1%
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4. Hoe competent beoordeelt u zichzelf als raadslid, in uw 
relaties met: (n=1378)
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Zeer
weinig
onder-

steuning

Weinig
onder-

steuning
Neutraal

Veel
onder-

steuning

Zeer veel
onder-

steuning
Weet niet

5.1 Burgemeester 13% 20% 43% 20% 3% 1%

5.2 Wethouders 10% 23% 37% 27% 3% 0%

5.3 Eigen fractie/partij 1% 4% 13% 48% 35% 0%

5.4 Collega-raadsleden 3% 17% 51% 27% 2% 0%

5.5 Griffier 2% 5% 19% 46% 27% 0%

5.6 Persoonlijke omgeving
(familie, vrienden)

4% 10% 33% 37% 16% 0%
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5. Hoeveel ondersteuning ontvangt u van de volgende 
personen/instanties voor het kunnen uitvoeren van uw 

werkzaamheden als gemeenteraadslid?
(n=1370)
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Op vraag "6. Kan in de praktijk in uw gemeente de gemeenteraad daadwerkelijk worden beschouwd 
als het hoogste bestuursorgaan? (In de zin van het meest invloedrijk)." antwoordt in totaal 32,8% van 
de respondenten: "(zeker) niet". In totaal antwoordt 52,2% van de respondenten: "(zeker) wel". Het 
middelste antwoord (mediaan) is: "Wel". 
 
Zie toelichtingen op pagina 47. 
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Op vraag "7. Is in uw gemeente de gemeenteraad een gelijkwaardige partner van het College van 
B&W?" antwoordt in totaal 44,2% van de respondenten: "(zeker) wel". In totaal antwoordt 33,1% 
van de respondenten: "(zeker) niet". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal". 
 
Zie toelichtingen op pagina 54. 
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Op vraag "8. Wie bepaalt in de praktijk van uw gemeente de kaders voor (nieuw) beleid?" antwoordt 
61,8% van de respondenten: "Gemeenteraad". 61,7% van de respondenten antwoordt: 
“Wethouders”. 
 
Zie toelichtingen op pagina 57 en verder. 
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Op vraag "9. Hoe vaak slaagt u er, als raadslid, in om onderwerpen die u zelf belangrijk vindt in de 
gemeenteraad aan de orde te stellen?" antwoordt 36% van de respondenten: "Regelmatig". 
 
Zie toelichtingen op pagina 60. 
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Op stelling 10. "De belangrijkste taak van een gemeenteraadslid is het vertolken van opvattingen en 
emoties die leven onder inwoners" antwoordt in totaal 54,9% van de respondenten: "(zeer) mee 
eens". In totaal antwoordt 19,3% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste 
antwoord (mediaan) is: "Mee eens". 
 
Zie toelichtingen op pagina 62. 
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Op vraag "11. Wat vindt u de meest belangrijke rol die een gemeenteraadslid moet vervullen?" 
antwoordt 41% van de respondenten: "Vertegenwoordigen van de opvattingen en ideeën van 
burgers". 
Zie toelichtingen op pagina 68. 
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Op stelling 12. "Voor een goed functioneren als raadslid is het niet noodzakelijk om veel kennis te 
hebben van wetten en regelgeving" antwoordt in totaal 22,9% van de respondenten: "(zeer) mee 
eens". In totaal antwoordt 53,8% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste 
antwoord (mediaan) is: "Mee oneens". 
Zie toelichtingen op pagina 73. 
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In uw gemeente staat dit jaar de Regionale Energiestrategie op de agenda. In het kader van 

duurzaamheid dient uw gemeente bijvoorbeeld besluiten te nemen over de plaatsing van 

windmolens en zonnepanelen. 

 

 
Op vraag "13. Vindt u dat de gemeenteraad de regie in handen heeft bij de Regionale 
Energiestrategie (het duurzaamheidsbeleid)?" antwoordt 38% van de respondenten: "Ja, maar vooral 
het college van B en W heeft het voortouw / neemt daarbij het initiatief". 
Zie toelichtingen op pagina 77. 
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Voor het bevorderen van meer burgerparticipatie wil het kabinet dat inwoners het zogenaamde 

Right to Challenge krijgen om uitvoerende taken van de gemeente over te nemen. 

 

 
Op vraag "14. Wat betekent de invoering van dit voorstel voor de positie van de gemeenteraad als 
hoogste bestuursorgaan?" antwoordt 43% van de respondenten: "Deze blijft gelijk". 
Zie toelichtingen op pagina 81. 
 
 
  

19,9%

43,1%

22,0%

15,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Deze verslechtert

Deze blijft gelijk

Deze verbetert

Weet niet

14. Wat betekent de invoering van dit voorstel voor de 
positie van de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan?

(n=1357)
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Op vraag "15. Wat dient er naar uw mening vooral te veranderen, opdat de gemeenteraad in uw 
gemeente effectiever kan functioneren?" antwoordt 75% van de respondenten met een verandering. 
Zie de veranderingen en toelichtingen op pagina 87. 
 
 
  

75,2%

20,1%

4,7%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Verandering

Ik ken geen verbeterpunten

Dit is niet nodig, het kan niet effectiever

15. Wat dient er naar uw mening vooral te veranderen, opdat 
de gemeenteraad in uw gemeente effectiever kan 

functioneren?
(n=1349)
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Op vraag "16. U bent bijna op de helft van de raadsperiode, wat zijn uw plannen voor de komende 
twee jaar als raadslid?" antwoordt 72,1% van de respondenten: "Ik blijf werken op dezelfde 
onderwerpen/thema’s". 
Zie toelichtingen op pagina 93 en verder. 
 
 
 
 
  

18,2%

72,1%

8,3%

29,7%

6,6%

1,5%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Ik kies een nieuw onderwerp/thema waarop ik
mij ga profileren

Ik blijf werken op dezelfde onderwerpen/thema’s

Ik bouw af want ik wil in 2020 aftreden als
raadslid

Ik ga mij inzetten voor het versterken van de rol
en positie van de gemeenteraad

Anders

Weet niet

16. U bent bijna op de helft van de raadsperiode, wat zijn uw 
plannen voor de komende twee jaar als raadslid?

(Meerdere antwoorden mogelijk) (n=1357)
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2. Vergelijkingen 

1. In uw gemeente: welke personen/instanties hebben de grootste invloed op 
het gemeentelijk beleid? 

 
  

2,3
2,0

3,6
3,8

4,0

2,7

3,9

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100% 2020

1,0 2,0 3,0

(n=1445)

35% 38%

4% 1% 0%

19%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 (n=1641)
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2. Welke van de volgende aspecten vindt u het meest belangrijk in uw 
functioneren als gemeenteraadslid? 

 
 

 
  

3,1

1,8

3,3

3,9

2,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Loyaliteit aan de
gemeenteraad

Loyaliteit aan mijn
fractie

Loyaliteit aan de
coalitie

Loyaliteit aan de
oppositie

Loyaliteit aan mijn
eigen opvattingen

2020

1,0 2,0 3,0

(n=1364)

9%

45%

4%
0%

41%

1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 Loyaliteit aan
de

gemeenteraad

 Loyaliteit aan
mijn fractie

 Loyaliteit aan
de coalitie

 Loyaliteit aan
de oppositie

 Loyaliteit aan
mijn eigen

opvattingen

 Weet ik
niet/geen

mening

2017 (n=1586)
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3. In welke mate bevorderen in uw gemeente de volgende 
personen/instanties het functioneren van de gemeenteraad? 
 

Personen/instantie Gemiddeld cijfer 2017 Gemiddeld cijfer 2020 

Burgemeester 6,8 6,7 
Wethouders 6,4 6,3 
Griffier 7,4 7,4 
De gemeenteraad als collectief 6,8 6,7 
Uw fractie 7,7 7,5 
Ambtelijke organisatie 6,5 6,3 

 

4. Hoe competent beoordeelt u zichzelf als raadslid, in uw relaties met: 
(was vraag 7 in 2017) 

n 2017 = 1515, n 2020 = 1378. 

38%

53%

7%

1%

0%

1%

25%

68%

6%

1%

0%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zeer competent

Competent

Neutraal

Weinig competent

Zeer weinig competent

Weet niet/geen mening

Zeer
competent

CompetentNeutraal
Weinig

competent
Zeer weinig
competent

Weet niet/geen
mening

2020 38%53%7%1%0%1%

2017 25%68%6%1%0%1%

4.1 Leden van uw fractie
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n 2017 = 1515, n 2020 = 1378. 

 
n 2017 = 1515, n 2020 = 1378. 

19%

58%

19%

4%

1%

0%

12%

63%

20%

3%

1%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zeer competent

Competent

Neutraal

Weinig competent

Zeer weinig competent

Weet niet/geen mening

Zeer
competent

CompetentNeutraal
Weinig

competent
Zeer weinig
competent

Weet niet/geen
mening

2020 19%58%19%4%1%0%

2017 12%63%20%3%1%0%

4.2 Overige raadsleden in de raadszaal

15%

60%

19%

6%

1%

0%

9%

66%

20%

5%

1%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zeer competent

Competent

Neutraal

Weinig competent

Zeer weinig competent

Weet niet/geen mening

Zeer
competent

CompetentNeutraal
Weinig

competent
Zeer weinig
competent

Weet niet/geen
mening

2020 15%60%19%6%1%0%

2017 9%66%20%5%1%0%

4.3 Het College van B&W 
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n 2017 = 1515, n 2020 = 1378. 

  

18%

52%

23%

6%

1%

1%

12%

60%

23%

4%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zeer competent

Competent

Neutraal

Weinig competent

Zeer weinig competent

Weet niet/geen mening

Zeer
competent

CompetentNeutraal
Weinig

competent
Zeer weinig
competent

Weet niet/geen
mening

2020 18%52%23%6%1%1%

2017 12%60%23%4%1%1%

4.4 De Burgemeester/voorzitter van de 
gemeenteraad
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5. Hoeveel ondersteuning ontvangt u van de volgende personen/instanties 
voor het kunnen uitvoeren van uw werkzaamheden als gemeenteraadslid? 
(was vraag 8 in 2017) 
 

 
(n 2020 = 1370, n 2017 = 1503) 

 
(n 2020 = 1370, n 2017 = 1503) 

  

13%

20%

43%

20%

3%

1%

12%

26%

41%

20%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zeer weinig onder-steuning

Weinig onder-steuning

Neutraal

Veel onder-steuning

Zeer veel onder-steuning

Weet niet

Zeer weinig
onder-steuning

Weinig onder-
steuning

Neutraal
Veel onder-

steuning
Zeer veel

onder-steuning
Weet niet

2020 13%20%43%20%3%1%

2017 12%26%41%20%1%1%

5.1 Burgemeester 

10%

23%

37%

27%

3%

0%

11%

22%

33%

30%

3%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zeer weinig onder-steuning

Weinig onder-steuning

Neutraal

Veel onder-steuning

Zeer veel onder-steuning

Weet niet

Zeer weinig
onder-steuning

Weinig onder-
steuning

Neutraal
Veel onder-

steuning
Zeer veel

onder-steuning
Weet niet

2020 10%23%37%27%3%0%

2017 11%22%33%30%3%0%

5.2 Wethouders
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(n 2020 = 1370, n 2017 = 1503) 

 

(n 2020 = 1370, n 2017 = 1503) 

 

1%

4%

13%

48%

35%

0%

1%

3%

10%

49%

37%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zeer weinig onder-steuning

Weinig onder-steuning

Neutraal

Veel onder-steuning

Zeer veel onder-steuning

Weet niet

Zeer weinig
onder-steuning

Weinig onder-
steuning

Neutraal
Veel onder-

steuning
Zeer veel

onder-steuning
Weet niet

2020 1%4%13%48%35%0%

2017 1%3%10%49%37%1%

5.3 Eigen fractie/partij

3%

17%

51%

27%

2%

0%

3%

17%

52%

25%

2%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zeer weinig onder-steuning

Weinig onder-steuning

Neutraal

Veel onder-steuning

Zeer veel onder-steuning

Weet niet

Zeer weinig
onder-steuning

Weinig onder-
steuning

Neutraal
Veel onder-

steuning
Zeer veel

onder-steuning
Weet niet

2020 3%17%51%27%2%0%

2017 3%17%52%25%2%0%

5.4 Collega-raadsleden
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(n 2020 = 1370, n 2017 = 1503) 
 

(n 2020 = 1370, n 2017 = 1503) 

  

2%

5%

19%

46%

27%

0%

1%

5%

18%

48%

28%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zeer weinig onder-steuning

Weinig onder-steuning

Neutraal

Veel onder-steuning

Zeer veel onder-steuning

Weet niet

Zeer weinig
onder-steuning

Weinig onder-
steuning

Neutraal
Veel onder-

steuning
Zeer veel

onder-steuning
Weet niet

2020 2%5%19%46%27%0%

2017 1%5%18%48%28%0%

5.4 Griffier

4%

10%

33%

37%

16%

0%

4%

14%

35%

35%

12%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zeer weinig onder-steuning

Weinig onder-steuning

Neutraal

Veel onder-steuning

Zeer veel onder-steuning

Weet niet

Zeer weinig
onder-steuning

Weinig onder-
steuning

Neutraal
Veel onder-

steuning
Zeer veel

onder-steuning
Weet niet

2020 4%10%33%37%16%0%

2017 4%14%35%35%12%1%

5.6 Persoonlijke omgeving (familie, vrienden)
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6. Kan in de praktijk in uw gemeente de gemeenteraad daadwerkelijk worden 
beschouwd als het hoogste bestuursorgaan? 
(was vraag 9 in 2017) 
 

 
(n 2020 = 1360, n 2017 = 1501) 

 
  

10%

23%

14%

28%

24%

1%

10%

22%

13%

29%

25%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zeker niet

Niet

Neutraal

Wel

Zeker wel

Weet niet

Zeker nietNietNeutraalWelZeker welWeet niet

2020 10%23%14%28%24%1%

2017 10%22%13%29%25%0%
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7. Is in uw gemeente de gemeenteraad een gelijkwaardige partner van het 
College van B&W? 
(was vraag 10 in 2017) 

(n 2020 = 1364, n 2017 = 1500) 

 

  

13%

31%

22%

23%

10%

0%

16%

35%

18%

22%

9%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zeker wel

Wel

Neutraal

Niet

Zeker niet

Weet niet

Zeker welWelNeutraalNietZeker nietWeet niet

2020 13%31%22%23%10%0%

2017 16%35%18%22%9%0%
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9. Hoe vaak slaagt u er, als raadslid, in om onderwerpen die u zelf belangrijk 

vindt in de gemeenteraad aan de orde te stellen? 

(was vraag 11 in 2017) 

 
(n 2020 = 1361, n 2017 = 1502) 

 

10. "De belangrijkste taak van een gemeenteraadslid is het vertolken van 

opvattingen en emoties die leven onder inwoners" 

(was vraag 4 in 2017) 

(n 2020 = 1359, n 2017 = 1528) 

7%

29%

36%

27%

1%

3%

32%

44%

20%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zelden / nooit

Soms

Regelmatig

Meestal wel / altijd

Weet niet

Zelden / nooitSomsRegelmatig
Meestal wel /

altijd
Weet niet

2020 7%29%36%27%1%

2017 3%32%44%20%1%

14%

40%

26%

16%

3%

0%

16%

43%

22%

16%

3%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zeer mee eens
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Neutraal

Mee oneens

Zeer mee oneens

Weet niet

Zeer mee eensMee eensNeutraalMee oneens
Zeer mee
oneens

Weet niet

2020 14%40%26%16%3%0%

2017 16%43%22%16%3%0%
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11. Wat vindt u de meest belangrijke rol die een gemeenteraadslid moet 

vervullen? 

(Was vraag 5 in 2017) 

(n 2020 = 1361, n 2017 = 1526) 

 
  

41%

8%

19%

21%

11%

0%

44%

5%

18%

22%

11%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vertegenwoordigen van de opvattingen en
ideeën van burgers

Vertegenwoordigen van de belangen van
bepaalde groepen

Uitvoeren van de politieke standpunten van de
eigen partij

Met een volmacht van de kiezer handelen op
basis van eigen ideeën en overwegingen

Anders

Weet niet

Vertegenwoord
igen van de

opvattingen en
ideeën van

burgers

Vertegenwoord
igen van de

belangen van
bepaalde
groepen

Uitvoeren van
de politieke
standpunten
van de eigen

partij

Met een
volmacht van

de kiezer
handelen op

basis van eigen
ideeën en

overwegingen

AndersWeet niet

2020 41%8%19%21%11%0%

2017 44%5%18%22%11%0%
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12. "Voor een goed functioneren als raadslid is het niet noodzakelijk om veel 

kennis te hebben van wetten en regelgeving" 

(was vraag 6 in 2017) 

(n 2020 = 1361, n 2017 = 1526) 
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3. Onderzoeksverantwoording 

Onderzoek : Rol en positie van de gemeenteraad 
Enquêteperiode : 18 februari 2020 tot 3 maart 2020 
Aantal vragen : 30 
Aantal respondenten : 1445 
Foutmarge : 2,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%) 
Rapportagedatum : 3 maart 2020 

 

Toelichting: 

De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe 

preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±2,5%. 

Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder 

gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen. 

3.1. Methodiek 
• In overleg met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is de vragenlijst opgesteld. 

• Op 19 februari 2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tip-

burgerpanel gestuurd. 

• Op 26 februari 2020 is een herinneringsmail gestuurd. 

• Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in. 
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3.2. Leeswijzer 
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten. 

Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen. 

Rankingvragen 
Per antwoordmogelijkheid kan de respondent een ranking aanbrengen.  
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3.3. Respons versus populatie 
De enquête is door 1.445 raadsleden ingevuld. 
 
Aantal startende raadsleden (populatie):     8.619 
Aantal startende raadsleden bekend bij Overheid in Nederland:   8.578 
Aantal raadsleden benaderd (steekproef):     8.544  

Response         1.445 

% van populatie:        16,8% 

% van steekproef:        17,0% 

De respons (1.445) wordt vergeleken met de raadsleden die bekend zijn bij Overheid in Nederland 

(8.578) op de volgende punten: 

o Geslacht 

o Aantal zetels 

o Coalitie/oppositie 

o Provincie 

o Politieke Partij 

o Aantal inwoners (gemeente) 

Op bovenstaande kenmerken is het onderzoek een verkleinde weerspiegeling van de werkelijkheid, 

met op bovenstaande kenmerken geen onder- of oververtegenwoordiging. 

De onderliggende waardes volgen op de volgende pagina’s, waarbij onderscheid wordt gemaakt 

tussen de populatie (de verdeling rondom de startende raadsleden) en de respons (de verdeling 

rondom de respondenten).  
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Man

Vrouw

Man Vrouw

Response 70% 30%

Populatie 68% 32%

Geslacht

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

5
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7

8

9

10

11

12

13

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Response 10% 17% 21% 16% 13% 8% 6% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 0%

Populatie 8% 15% 19% 17% 14% 10% 7% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 0%

Aantal zetels gemeenteraad
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DR FL FR GE GR LI NB NH 
Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland 

OV UT ZE ZH 

Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Oppositie

Coalitie

Oppositie Coalitie

Response 42% 58%

Populatie 39% 61%

Coalitie / Oppositie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

DR

FL

FR

GE

GR

LI

NB

NH

OV

UT

ZE

ZH

DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Response 4% 2% 5% 16% 3% 8% 16% 15% 6% 8% 4% 14%

Populatie 3% 2% 5% 14% 3% 8% 16% 13% 7% 7% 3% 17%

Provincie
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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DENK

50+

FvD

CDA VVD PvdA CU D66 GL SGP
Lokale
partij

SP PVV PvdD DENK 50+ FvD

Response 14% 13% 7% 4% 8% 8% 2% 39% 3% 1% 1% 0% 1% 0%

Populatie 17% 14% 7% 4% 7% 6% 2% 39% 2% 1% 0% 0% 0% 0%

Politieke partij

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

< 20.000

20.000 - 50.000

50.000 - 100.000

> 100.000

< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Respons 17% 50% 18% 15%

Populatie 14% 50% 21% 15%

Gemeente inwoners
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4. Overheid in Nederland 

Overheid in Nederland is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van 
meningen. Met een up-to-date database met beleidsbepalers in Nederland kunnen wij snel en 
efficiënt de landelijk/regionale meningen peilen over relevante (politieke) vraagstukken. 
 
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de 
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant 
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en 
meer draagvlak op. 
 
Overheid in Nederland faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. 
 
 
 

Overheid in Nederland 
Expeditiestraat 12  
5961 PX Horst 
 
www.overheidinnederland.nl 
info@overheidinnederland.nl 
085-4860150 
 
 

Overheid in Nederland is lid van MOA. 
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5. Bijlage: toelichtingen 

 

Vraag 1. In uw gemeente: Welke personen/instanties hebben de grootste invloed 

op het gemeentelijk beleid? 

 

Anders, namelijk: 
• 1 parti 

• Ambtenaren beslissen hier alles 

• Bedrijven (2x) 

• Belangengroepen 

• Belangengroepen, vermogende individuen/ondernemers 

• Bevolking 

• Burgerparticipatie 

• Burgers (3x) 

• Cda 

• CDA 

• CDA en de boeren + burgemeester 

• Coalitie (7x) 

• Coalitie partijen 

• Coalitie. 

• Coalitieleider 

• Coalitiepartijen (5x) 

• College (2x) 

• College partijen 

• De coalitie (2x) 

• Deze vraag is wel erg zwart/wit. Ambtenaren hebben geregeld moeite met het huidige stelsel. 

• Deze vraag loopt vast.... 

• Enkele burgers, waar enkele raadsleden naar luisteren. 

• GR 

• Grootgrondbezitters en families met geld 

• Het rijk 

• Het Rijk 

• Ik 

• Invloedrijke personen 

• Inwoners (15x) 

• Klagende burgers 

• Landelijke politiek 

• Lobbygroepen 

• Middenstand 

• Nederlandse Overheid / Den Haag 

• Ondernemers 

• Overheid 

• Politieke elite 

• Politieke partijen 

• Publieke opinie / pers 

• Regio Food Valley 

• Regionale regelingen 

• Rijk 
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• Rijksoverheid 

• Samenwerkingsverbanden 

• Stakeholders 

• Verenigingen/coalitie 2 respectievelijk 1 

• Wijk en dorpsbelangen 

Toelichting 
• . 

• Akkoord is leidend en wh sturen daarin 
Ambtelijke organisatie heeft echter veel invloed omdat politiek niet weet wat ze niet weet  
Specialisten in organisatie vertellen vanuit hun professie zaken 
Daarin zit veel invloed 

• Als gevolg van het veel gehoorde argument van tijdgebrek (hier zet ik overigens mijn 
vraagtekens bij) is de raad vooral volgend en laten veel collega’s na om zich echt goed te 
verdiepen in de actuele en toekomstige onderwerpen. Dat is zonde, maar dat is mijn mening. 
Het gevolg is wel dat het college en de het ambtenarenapparaat de koers bepalen. 

• Als we niet uitkijken dan hangt de gemeenteraad er als slappe was bij. 

• Bij 2 worden de wethouders apart genoemd, ik bedoel hier het totale college van B&W, dus 
inclusief de burgemeester 

• Bij wethouders had ik graag het woord college willen zien. 
Gemeenteraad op 3. de voorstellen in de raad zijn al door de ambtelijke molen gegaan en door 
het college behandeld. De zaken waar de raad over beslist zijn dus al een compromis. 

• Coalitie is zwak - ondanks ruime meerderheid - en laat zich gemakkelijk uitspelen. 

• Coalitie onder leiding van cda timmert alles dicht. 

• Coalitiepartijen hollen achter ideeen wethouders aan. 

• College informeert niet of nauwelijks, coalitie houdt ondanks de vele kritiek de wethouders in 
het zadel. Voorzitter college pakt zijn rol niet. 

• De beleidsdocumenten vanuit de ambtelijke organisatie zijn veelal zo opgesteld dat er bijna 
geen ruimte bestaat voor een andere invulling. 

• De coalitie steunt het college zonder enige kritische opmerkingen. 

• De invloed moeten we wel vaak pakken door veel moties, amendementen en dergelijke. 

• De raad en het college trekken in gezamenlijkheid op. 

• De raad stelt wel een raadsprogramma vast maar vervolgens geven ze de kaderstelling uit 
handen aan het college 

• De wethouders dansen naar de poppen van de coalitie 

• Dit klopt niet helemaal, omdat onze gemeente niet meer gebruik maakt van coalitie en opposite 

• Door actief inwoners ondernemers en organisaties te laten participeren in plannen wordt door 
hen steeds meer invloed op beleid gekregen 

• Door extra kosten die gemaakt moeten worden voor regionale regelingen moest er een 
generieke bezuiniging van 10% worden uitgevoerd. 

• Door onvoldoende financiele (rijks)middelen voor het uitvoeren van taken in het sociaal domein 
is er geen ruimte om eigen beleid te ontwikkelen en wordt er op bestaand beleid bezuinigd. 

• Een goede raad is in controle. Ambtenaren hebben teveel invloed 

• Er wordt nog monistisch gedacht en gehandeld. Wethouders denken aan carrière en handelen 
vaak uit angst voor verlies ‘aanzien ‘ 

• Er wordt teveel voorgekauwd,alles schuift men op uitvoering. 

• Er zit een groot verschil tussen directe en indirecte invloed wat deze vraag lastig te scoren 
maakt 

• Gemeentesecretaris stuurt ambtelijke organisatie aan . Erg negatief in onze gemeente 

• Het College krijgt de opdracht, maar de ambtelijke organisatie voert uit. Vandaar op 2. 
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• Het college samen met de fractievoorzitters van de coalitie koken alle bijeenkomsten van te 
voren voor en als oppositie partij heb je, ondanks soms goede vrage, geen enkele inbreng. 

• Het gaat dus om de beïnvloeding, het richting geven aan het beleid. 

• Het is afhankelijk van de ambtelijke capaciteit of iets uitgevoerd kan worden 

• Het is ongekend hoeveel invloed de vierde macht heeft op besluitvorming. 

• Het kantelt enigszins: gemeenteraadsleden die niet handelen als het hoogste bestuursorgaan, 
en het college kaders laten bepalen; (dus vaak eerst bewustwording nodig wat kaderstellend is 
en dat de raad daar over gaat); ook door toename van privaat-rechtelijke en verbonden partijen 
constructies; (bv consortiums voor Smart City, of deelname aan formele (regio 
samenwerkingsverband) informele bestuurlagen (metropool-constructie) waar 'strategische 
besluiten' worden genomen die een eigen werkelijkheid willen oproepen. 

• Het valt mij op dat inwoners steevast aan het kortste eind trekken als zij tegenover 
bedrijfsbelangen komen te staan. Bedrijven maken in Nederland de dienst uit, ook lokaal helaas 

• Ik ben van mening dat onze griffie niet altijd integer en objectief handelt 

• Ik beschouw college van B&W als 1 en wil op 3 graag de burger toevoegen, aangezien wij 
regelmatig, zoals individueel als door de gemeente geinitieerde bijeenkomsten met burgers 
hebben. Vergaderen nieuwe stijl volgens BOB model. 

• Ik realiseer me dat de gemeenteraad op 1 zou moeten staan maar doordat hier een lokale partij 
erg groot is tov de rest, is het toch ietwat de wereld op zijn kop. 

• Ik twijfel over de volgorden. 

• In Beemster is sprake van een sterk gepolariseerd bestuurlijk klimaat omdat een gelegenheid 
coalitie onder leiding van de burgemeester zich achter haar fusie plan ipv werkt aan de 
ambtelijke samenwerking met Purmerend heeft geschaard. B&W/ Het college legt nu de raad 
voorstellen voor waardoor de raad minimale beslissingsruimte heeft of over houdt gezien tijd 
en informatie. Alle besluiten worden nu in meerderheid in het belang van dat doel genomen. 
met grote gevolgen. Dit terwijl de oppositie met een partij bij de helft van de zetels heeft en in 
de verkiezingen door haar kiezers wederom werd beloond in haar standpunt (alleen fusie bij 
een redelijke bestuurlijke verhouding tussen stad en land met meerdere omliggende gemeente. 
Daar had de burgemeester en de coalitie geen zin meer in gezien haar steeds meer 
afbrokkelende aantal stemmen. De burgemeester heeft zojuist 2 jaar voor de fusie ontslag 
genomen. Nog een voldongen feit waarin zij heeft gegrossierd. Tijdens de laatste verkiezingen 
was het college met haar fusietraject gelijk aan een partij op campagne. Dit is bij de kiesraad 
aangemeld maar die zag er geen probleem in. Dat zou je eens in Den Haag moeten doen. 
Provincie kijkt ook weg. 

• In de praktijk naar de burger zijn ambtenaren zwaar bepalend 

• In onze gemeente spelen politieke conflicten uit het verleden die het democratisch proces 
(soms ernstig) verstoren 

• Lees voor wethouder, college met ambtelijke organisatie 

• Met de verdergaande vorming van GR's en GO's en/of regionaal georganiseerde 
beleidsontwikkeling (RES!) wordt de rol van de Raad als kadersteller en beleidsbepaler steeds 
moeilijker. 

• Onervaren wethouders luisteren naar secretaris. 

• Onze wethouders zijn niet allemaal even sterk. En het hele sociale dpmein is belegt bij een GR. 
Daarmee is de invloed van de raad sterk beperkt en ook zie je dat wethouder minder invloed 
heeft. Hoe meer via de gr hoe meer de ambtenaren bepalen. 

• Plannen, beleid en projecten worden bedacht door ambtenaren. De gemeentesecretaris 
fiatteert en de raad beslist uiteindelijk. 

• Raad kan de kennisachterstand niet overbruggen 

• Raad stelt de kaders. In de diverse dossiers zal afwisselend de ambtelijke organisatie, de 
wethouders of de raad de meeste invloed hebben. Bij verschil van inzicht, bepaalt de raad. Dat 
is doorslaggevend. 
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• Raden zijn m.i. teveel volgend en reactief op voorgelegde voorstellen vanuit B&W. Vooraf 
kaderstellend op beleid gebeurt m.i. te weinig. 

• Teveel speelt monisme nog een rol, teveel samenspel tussen coalitie en wethouders. 

• Veel wordt kant-en klaar en goeddeels dichtgetimmerd door het ambtelijk apparaat via de 
wethouders aan de gemeenteraad voorgelegd. 

• Vorige raadsperiode teveel mandaat aan college gegeven wekelijks last van. 

• Wethouders koken alles voor samen met ambtenaren. Gemeenteraad kan dlechts wat bijsturen 

• Wethouders zijn in mijn gemeente ook de lijsttrekker van partijen en hebben daarmee dubbel 
invloed. 
Raadsleden zijn over het algemeen te slecht geïnformeerd (deels door eigen schuld), waardoor 
zij onvoldoende richting kunnen geven aan het stadsbestuur. 

• Zeer zwakke burgemeester en zwak college   raad zeer verdeeld in constant gevecht met 
coalitie en oppositie 

• Zo voelt het.. 

• Zo zou het moeten zijn. De praktijk is echter niet altijd zo. 
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Vraag 2. Welke van de volgende aspecten vindt u het meest belangrijk in uw 

functioneren als gemeenteraadslid? 

 

Toelichting 
• . 

• … aan het algemeen belang van de inwoners. 

• 2 - Loyaliteit aan de stad en haar inwoners 

• 3- Loyaliteit aan onze achterban, dus de inwoners. 

• Als eerst zou ik inwoners gekozen hebben wanneer dit een optie was 

• Als raadslid moet je samenwerken met je fractie. Als het gaat om principiële zaken dan zijn 
eigen opvattingen het belangrijkst 

• Belang van de gehele gemeente staat voorop, dat is elke x een andere keuze maken bij welk 
belang de loyaliteit ligt. 

• Belang van de inwoners van de gemeente en het gemeentelijk beleid. 

• Belangrijkste vind ik nog de volksvertegenwoordigende rol 

• Ben gekozen als persoon niet als partijlid o.i.d. Denk aan de kieswet. 

• Ben van lokale partij 

• De loyaliteit aan hetzij gemeenteraad hetzij coalitie is vaak een ding van interpretatie van het 
coalitieakkoord, gekoppeld aan persoonlijke integriteit. Derhalve per item verschillend en dus 
quasi ex aequo 

• De opties die u geeft zijn louter politiek. Loyaliteit aan de gemeente staat er niet bij.  
Dat is wel het Algemeen Belang waar de eed op afgelegd wordt. Dat is dus iets anders dan de 
gemeenteraad (een vergadering van mensen van allerlei pluimage zonder cohesie.) 

• Duaal stelsel . proberen commitment verkrijgen anders voor de eigen achterban. 
volksvertegenwoordiger 

• Eigenlijk de loyaliteit aan mijn kiezers 

• Er staat 1 antwoord niet tussen. Namelijk loyaliteit naar de inwoners. 

• Graag zou ik een mogelijkheid willen aankruisen die niet genoemd is namelijk, loyaal aan de 
inwoners van onze gemeente. 

• Het draait bij mij om loyaliteit aan mijn kiezers, mijzelf en de fractie. 

• Het eigenlijke punt voor op nummer 1 te zetten is voor mij, loyaliteit aan mijn gemeente. Ik wil 
handelen in het belang van onze inwoners. Vandaar dat ik eigen opvattingen opgezet heb. 

• Het gaat om algemeen belang en de visie waarop je gekozen bent. 

• Hierbij niet in de zin van altijd meestemmen met het geheel. 

• Ik heb mijn eigen lokale partij en wij zijn samen nogal trouw aan onze gezamenlijke 
opvattingen. 

• Ik hecht grote waarde aan het begrip 'zonder last of ruggespraak'! 

• Ik is de mogelijkheid dat ik vind dat het besturen van de gemeente het belangrijkste is 

• Ik mis de kiezer in deze, deze zou voor mij op nummer 1 moeten staan als het gaat om mijn 
functionaren als gemeenteraadslid. Daar wij geen oppositie en coalitie kennen heb ik vervolgs 
uit nood de 3e keuze moeten invoeren. 

• Ik mis de loyaliteit richting de bewoners en ondernemers van de gemeente, die staat voor mij 
op 1. De gekozen volgorde is het meest logisch (en voorspelbaar) 

• Ik mis hier loyaliteit aan de kiezer en loyaliteit aan de gemeente, essentieel is opkomen voor je 
achterban en je gemeente 

• Ik mis hier loyaliteit aan onze inwoners, dat vind ik het belangrijkste! 

• Ik mis hierin loyaliteit aan mijn kiezers. Die staat buiten kijf op 1 wat mij betreft. Vandaar dat ik 
nu voor loyaliteit aan mijn fractie heb gekozen, omdat die het dichtst de achterban benadert. 

• Ik mis loyaliteit aan de inwoners 
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• Ik mis loyaliteit aan de inwoners en stemmers, dat zijn de belangrijkste en horen op no 1 te 
staan. Alle beslissingen moeten getoetst aan: is het eerlijk, sociaal en menselijk en goed voor de 
gemeente en zijn inwoners. 

• Ik mis loyaliteit aan de inwoners van de gemeente 

• Ik mis loyaliteit aan de inwoners van mijn gemeente. Dat zou voor mij op nr 2 staan. 

• Ik moet alle beslissingen aan mijn achterban kunnen uitleggen 

• In principe zit ik in de raad om de algemene belangen te dienen vanuit mijn eigen politieke 
opvattingen, maar in de praktijk ontkom ik ook niet ontkomen aan loyaliteitsvraagstukken. 

• Integriteit staat voorop, het belang van inwoners, Enschede 

• Lastige vraag want alles doe je vanuut het belang van de inwoners maar wel maar wel met als 
startpunt je eigen normen en waarden gevolgt door de fractie en de raad of coalitie 

• Ligt wel een beetje aan de zwaarte van het onderwerp. 

• Loyaliteit aan buurtbewoners met gedeelde opvattingen 

• Loyaliteit aan de bevolking, de kiezers en het verkeizingsprogramma 

• Loyaliteit aan de inwoners 

• Loyaliteit aan de inwoners van de Gemeente 

• Loyaliteit aan de inwoners van de gemeente zou mijn tweede optie zijn 

• Loyaliteit aan de inwoners van onze gemeente. 

• Loyaliteit aan de inwoners, aan mijn achterban 

• Loyaliteit aan de inwoners, want ik ben tenslotte volksvertegenwoordiger 

• Loyaliteit aan de stad en haar inwoners 

• Loyaliteit aan de stad/kiezers staat voorop. 

• Loyaliteit aan het algemeen belang, voor een deel gebaseerd op ideeën van de fractie. 

• Loyaliteit aan het verkiezingsprogramma dat is de reden waarom burgers op jou stemmen. Dat 
mis ik in dit rijtje.Loyaliteit.  aan mijn opvatting benaderd dit het meeste. 

• Loyaliteit aan inwoners 

• Loyaliteit aan inwoners! 

• Loyaliteit aan mijn achterban 

• Loyaliteit aan onze achterban 

• Maar het allerbelangrijkste vind ik het in dienst staan van onze inwoners, op de manier zoals 
beschreven in ons verkiezingsprogramma 

• Merkwaardige vraag. Eerst is loyaliteit aan de gemeente, dan mijn achterban 

• Met eigen opvattingen bedoel ik ook opvattingen partij 

• Nog veel meer: Vertegenwoordiger van alle inwoners van onze gemeente 

• Nr1 is loyaliteit aan de gemeente en haar inwoners 

• Om goed tot elkaar te komen zullen alle aspecten van boven genoemd wel eens voorbij komen, 
al zal de opzet van onze fractie de 1ste ingang zijn 

• Onvolledige lijst met mogelijkheden. Loyaliteit aan inwoners ontbreekt. 

• Op 1 staat 'Loyaliteit aan de inwoners van onze gemeente', op 2 staat 'loyaliteit aan onze 
kiezers' en daarna start de 1-2-3 die ik hierboven invul. 

• Taak van de raad is controleren college 

• Voor de gemeenschap het maximale er uit halen. 

• Waarom is loyaliteit van belang? 

• Waarom staat hier niet politieke partij en inwoners van de stad of achterban bij? Dat zou mijn 
eerdere keuze zijn 

• Wat ik hier mis: loyaliteit aan de inwoners! 

• Wat mij betreft mist hier 1 aspect en dat is loyaliteit aan de bewoners. Die staat voor mij op 2 

• Wij hebben geen 'coalitie' en 'oppositie' in onze raad, maar een raadsbreed raadsprogamma. 
Desondanks voel ik me niet echt 'loyaal aan de gemeenteraad', het was echter de enige 
mogelijkheid die ik had voor '3'. 
Ik mis de optie 'Loyaliteit aan het algemeen belang van inwoners'. 
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• Wij zitten er voor de burger, dus zo veel mogelijk compromissen sluiten in het belang van de 
bestuurbaarheid 

• Zeker geen loyaliteit aan de eigen opvattingen. In de eerste plaats ben je als raadslid een 
volksvertegenwoordiger en dien je het algemeen belang. 

• Zijnde onderdeel van de coalitie 

• Zit namens mijn eigen achterban in de raad en daarom ook vanuit mijn 'eigen opvattingen' 
(danwel opvattingen van de achterban en partij). 
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Vraag 6. Kan in de praktijk in uw gemeente de gemeenteraad daadwerkelijk 

worden beschouwd als het hoogste bestuursorgaan? (In de zin van het meest 

invloedrijk). 

 

Toelichting 
Zeker 
niet 

• Aan de ene kant overspoeld worden met informatie (lastig te bepalen wat echt 
belangrijk is) bijeenkomsten etc,  daardoor lastig te focussen, aan de andere kan 
weinig proactief geinformeerd worden. 

• Ad hoc worden er voorstellen voorgelegd, essentiële sturingsinformatie ontbreekt al 
jaren, organisatie is niet in control, Burgemeester zit er voor het College en niet voor 
de raad, zet essentiële relaties (griffie) voor de raad op scherp veroorzaakt 
pestcultuur. 

• Alle beslissingen worden door de coalitie vooraf bekokstoofd. Als oppositiepartij 
ontvangen we veel te weinig informatie om te kunnen sturen. Om controles uit te 
voeren wordt alle informatie geweigerd . 

• Coalitie is zeer monistisch ingesteld en volgzaam t.o.v. college van BenW 

• Coalitiepartijen ( met 1 stem verschil de meerderheid ) lopen blind achter het 
college aan dat weinig invloed heeft op de ambtelijke organisatie 

• De boeren, ZLTO, veevoederfabrikanten en 'vriendjes' van het college maken de 
dienst uit,. 

• De coalitie, de collegepartijen en hun wethouders hebben de macht. Het dualisme is 
in de Zeeuwse politiek nog ver te zoeken. 

• De raad heeft een weinig kritische houding m.u.v de oppositie 

• De wethouders bepalen de coalitie steunt dit en de rest heeft het nakijken. 

• Deze kleine eiland gemeente wordt permanent over-ruled door andere instanties: 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die het toestaat dat de veerdiensten 
worden uitgevoerd met als Zeeschip afgekeurde schepen waarmee de Europese 
regels en richtlijnen worden omzeild ten koste van Openbare aanbesteding van deze 
veerdienst; Staatsbosbeheer en Provincie Friesland, die als uitvoerder van Natura 
2000 het eiland in zijn greep houdt;  het mislukte Samenwerkingsverband 
Waddeneilanden en referentie aan de UNESCO werelderfgoed status wat een holle 
frase is, want er wordt niet gedaan wat UNESCO eist van de Wereld erfgoed 
organisaties. (management Systeem) 

• Diest wordt uitgemaakt door een stel incompetente wethouders die er voor eigen 
belang zitten en niet schromen verkeerde informatie te geven en zich te gedragen 
als regenten. Machtswellustelingen. Regeren met vriendjespolitiek, maar durven 
niet te handhaven bang dat ze bij die vriendjes niet populair blijven. 

• Dualisme bestaat bij ons nog steeds niet 

• Een burgemeester zonder bestuurlijk gedrag 

• Geen dualisme.... 

• Het college acht zich zelf beter dan wie dan ook.(organisatie, raad, griffie) 

• Het college heeft de macht. (Voor de volledigheid: ik ben lid van een coalitiefractie.) 

• Het College stelt zich op alsof men de "baas" van de Raad en de ambtelijke 
organisatie is. 
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• Ik ben zelf inmiddels 44 jaar actief in de lokale politiek als raadslid, fractievoorzitter 

en wethouder. In maart 2002 werd het dualisme binnen de gemeentepolitiek 
ingevoerd. Echter, dualisme in mijn gemeente is nog altijd een "vreemde eend". De 
raad werkt nog altijd op basis van het monisme, waarbij de coalitiepartijen 
blindelings "hun wethouders" volgen. Gevolg is dan ook dat de wethouders in ruime 
mate hun invloed uitoefenen op het te voeren beleid. Ik vraag al vele jaren hiervoor 
de aandacht, maar de meerderheid in de raad wenst hierin niets te veranderen. 
B&W stellen de kaders i.p.v. de raad. 

• In feite bepalen ambtenaren het beleid. Door coalitie valt er meestal weinig aan te 
veranderen 

• Kaders zijn zonder veel inspraak al voorbereid door ambtenaren, je kan alleen kleine 
wijdingen doorvoeren. Ambtenaren samen met het college hebben de meeste 
macht. Ik kan echter de macht van de burgemeester niet goed beoordelen omdat ik 
in mijn 2 jarige periode als raadslid drie verschillende burgemeesters heb gehad. 

• Nogmaals cda is meest invloedrijk. gemeenteraad heeft niks te vertellen 

• Onvolledige informatie, sturing vanuit ambtenarij naar college naar (meerderheid in 
de gemeenteraad) 

• Ook al bestaat er sinds 2002 zoiets als duaal stelsel in de praktijk van onze gemeente 
basta dat niet Coalitoiewethouders maken de dienst uit 

• Stuken komen te laat naar de raad. Raadsinformatiebrieven zijn te talrijk. Invloed is 
beperkt 

• We hebben te weinig zeggenschap.  
Er zijn teveel voorstellen zonder keuze mogelijkheid en ook geen discussie 

• Wie betaald bepaald. Je moet mee met het budget wat er komt vanuit den Haag. Jr 
moet mee met landelijke Europese wetgeving. Dit grote deel heb je geen invloed op 
als raadslid 

• Zelfs unaniem aangenomen moties worden gewoonweg niet uitgevoerd. 

• Zie vraag 1 
 

Niet • 1 wethouder bepaalt, coalitiepartijen volgen 

• Alle besluiten zijn voorgekookt tussen college en de coalitiepartijen. Het komt 
nauwelijks voor dat een coalitiepartij ergens tegen stemt, dat een meerderheid 
tegen stemt is nog helemaal niet voorgekomen. 

• Als parttime functie hebben de meeste raadsleden niet genoeg tijd om op niveau 
over onderwerpen mee te praten. 

• Ambtelijk apparaat heeft de touwtjes in handen 

• Ambtenaren en college hebben in praktijk veel meer inbreng 

• Coalitiepartijen regelen alles in de achterkamertjes 

• Coalitiewethouders bepalen 

• De coalitie bepaald alles. 

• De coalitie gaat per definitie blind op de wensen/adviezen van hun eigen 
wethouders, dus in feite bepalen de wethouders, aangestuurd door de ambtenaren. 
Als oppositie sta je dan vaak buiten spel. 

• De coalitie wel, maar de gemeenteraad als geheel minder. 

• De coalitiepartijen lopen blind achter het college aan, de wil van het college is wet. 

• De gemeenteraad wel, echter alles wordt bepaald door  het college en de coalitie 
partijen. Zonder ook maar enkele vorm van overleg met de oppositie.  Soms krijgt 
een kleine partij de kans om hun inbreng te doen. 
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• De gemeenteraad wordt te sterk opgesplitst in Coalitie - Oppositie, daardoor krijgt 

het college van de coalitie partijen te makkelijk allerlei kwaliteiten toegedicht en 
verstomd de discussie binnen de Raad.   Uiteindelijk heeft een/de Raad die wenst 
samen te werken en goede kaders kan afspreken waarlangs het college moet 
werken de meeste invloed. 

• De gemeenteraad zit veel te weinig aan het stuur 

• De raad is vooral reactief en reageert op voorstellen college die zijn gemaakt door 
ambtenaren. Sommige ambtenaren varen hun eigen koers en weten de wethouders 
te interesseren in hun plannen. Ook wethouders hebben soms een verborgen 
agenda. Zij zijn dan de bepalende (invloedrijke) factor. Wel kan de raad uiteraard 
voorstellen aanpassen en blokkeren. De kennis om dit adequaat te doen ontbreekt 
grotendeels. Hierdoor zijn consequenties van raadsbesluiten vaak niet duidelijk. 

• De raad wordt vaak nadat ambtenaren en het college de aardappels voorgekookt 
hebben, pas ingezet en soms verandert een hoge ambtenaar zelfs een raadsbesluit. 

• De raadsleden die al meerdere periode zitten hebben meer invloed omdat ze de 
wegen binnen het gemeentehuis beter weten te bewandelen en dit niet delen met 
nieuwe raadsleden 

• De wil is zeker aanwezig, maar het dominerende gedrag van de burgemeester, 
evanals de stroeve ambtelijke organisatie, staat dit geregeld in de weg. 

• De zeer grote coalitie (19 zetels) t.o.v. de oppositie (6 zetels) maakt de invloed van 
de raad minder dan het duale stelsel beoogt. De wethouders zijn onderdeel van de 
coalitie-fracties. Alles wordt in de fractievergaderingen (waar de wethouders bij 
aanwezig zijn) voor-besproken en dichtgetimmerd. Het enige dat bepalend is, is het 
coalitieprogramma! 

• Door de agenda macht van het college, moet de raad vechten om mee te sturen. 
Met vechten ben je terughoudend. 

• Er is veel gebeurd, we zoeken stabiliteit. 

• Er spelen rond het college en de raad vele invloeden met veel ook kwalitatief goede 
inbrreng. Is dat erg? Nou, dat hoeft niet. 

• Er zit niet veel ruimte om raadsvoorstellen opgesteld door ambtenaren aan te 
passen. Ook legt de landelijke overheid al veel zaken op 

• Gemeenteraad heeft teveel bevoegdheden afgestaan aan B&W 

• Grote woorden, communicatie, participatie , burger praat mee In praktijk wassen 
neus en veel verwarring. Ambtelijk wordt er veel geregeld en beslist. 

• Het College bepaalt en de coalitie volgt over het algemeen. 

• Het college heeft een actieve informatieplicht maar houdt zich daar niet aan. Er 
gebeurt veel achter de schermen waar wij geen invloed op hebben zoals 
participatie. 

• Het college heeft een grote voorsprong qua informatie en ambtelijke ondersteuning. 
Ook formeel is de raad sinds de dualisering niet meer over de hele linie hoogste 
orgaan (de Gemeentewet zou een toetsing aan de Grondwet dus niet doorstaan); 
het college heeft daarenboven de neiging het gebruik van zijn eigen bevoegdheden 
onvoldoende met de raad af te stemmen. 

• Het dringt nog steeds niet door, dat de stroom aan nieuwe taken vanuit de 
Rijksoverheid de gemeenteraad zwaar ondermijnt. Wat weten wij van jeugdzorg? 
Wat van personen met een zwaar gestoord profiel? De energietransitie...? De raad 
heeft vaak geen idee waar ze het over heeft! Daar moeten jullie eens wat aan gaan 
doen! 

• Het komt regelmatig voor dat aangenomen moties vervolgens niet door B&W 
worden uitgevoerd. 

• Ik zou zeggen 'niet altijd' 
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• In de praktijk is de gemeenteraad, en zeker ik als beginnend raadslid, afhankelijk van 
de input van de wethouders en de rapportage vanuit de ambtenaren. Daarbij is het 
vaak zoeken naar de juiste informatie, tussen de regels lezen en doorvragen. Mooie 
verhalen zijn niet altijd de meest realistische.... 

• In de raadzaal ontbrandde onlangs een discussie wie eigenlijk de baas is. Dit naar 
aanleiding onmacht door teveel delegatie naar college. 

• Je merkt dat een wethouder van de grootste partij heel erg kan sturen, zowel in 
informatievoorziening naar raad en ambtenaren toe zodat ook hetgeen hij erdoor 
wil drukken erg selectief kan gebeuren. 

• Onze burgemeester en gemeentesecretaris hebben grote invloed binnen het college 
van B&W, waardoor de wethouders hun achterban (de coalitiepartijen) op hun 
beurt weer beinvloeden 

• Toch sterk afhankelijk van de ambtelijke organisatie. 

• Vwb de financiën vindt er te veel achter de schermen plaats om goede cobtrole uit 
te kunnen oefenen. Het zijn cijfertjes zonder onderbouwing 

• Wethouder bepaalt te veel en we zijn te veel verbonden aan verbonden partijen als 
Gemeenschappelijke regelingen, in de Stede Broecse situatie 11 

• Wethouders en burgemeester hebben bijzonder veel invloed. Daarnaast ben je 
afhankelijk van de informatie die wordt verstrekt door de ambtenaren en het 
college. 

• Wethouders/ college informeren laat, soms niet.. 
Ambtlijk is sprake van onkunde en gebrek een bestuurlijke gevoeligheid (weten niet 
wat er speelt) 

• Wij hebben een wethouder die de gewoonte heeft de raad laat of niet volledig te 
informeren. 

• Zie ook opmerking bij vraag 1 

• Zie toelichting bij vraag 1 

• Zie vraag 1 
Raad kan schuiven met punten en komma’s 
Ook doordat veel gemeentelijk beleid wettelijk opgelegd is 
Daardoor mis ik bv het Rijk in dit plaatje 
Ook is niet altijd voor iedereen duidelijk wat wettelijk, bovenwettelijk en wenselijke 
taken zijn 
Financieel ( en daarmee beleidsmatig) kunnen we maar beperkt deel vd begroting 
echt beinvloeden 

• Zo lang het voor gemeenteraadsleden (in kleine gemeenten) bijna onmogelijk is om 
een initiatiefvoorstel te schrijven staat de raad niet echt bovenaan 
 

Neutraal • . 

• Als er geen actie komt uit de fracties gebeurt er helemaal niets gevolg van een zeer 
zwak college 

• Als het het college uitkomt dan mag de gemeenteraad het besluit nemen, vooral 
voorstellen met negatieve gevolgen voor onze inwoners. 

• College heeft grote informatievoorsprongl moeilijk om op het laatste moment nog 
iets aan een (concept)besluit te veranderen. 

• Conflict met vraag 1. 

• De beantwoording van raadsvragen is geregeld ondermaats en opgevraagde 
informatie wordt slecht verstrekt. 

• De coalitie bepaald over het algemeen  onder invloed van de wethouders die deze 
voorlichten te stemmingen in de raad. 

• De gemeenteraad krijgt steeds minder invloed op het beleid zeer zeker straks met 
de komst van de Omgevingswet. 



 
 

 
51 

• De raad wordt beheerst door de coalitie en die laat de oren teveel hangen naar het 
college 

• Dit antwoord geef ik met enige tegenzin, want ik heb geen bewijzen, maar slechts 
een onderbuikgevoel. Men/ik moet er voor waken om je/me niet op sleeptouw te 
laten nemen door onduidelijke gevoelens. Het is moeilijk de vinger te leggen op 
krachten in de coulissen, maar ik ben ervan overtuigd dat die er wel zijn. 
Ambtenaren met een te grote invloed, bijvoorbeeld 

• Dit kan echt beter, heb toch regelmatig coalitie-oppositie gevoel. Wetbouders zijn 
soms te bepalend. 

• Een kleine gemeente is vaak afhankelijk van regionale samenwerking. 
Gemeenschappelijke regelingen. 

• Er gebeurt in de praktijk veel waar je als Raad geen zicht op hebt en uitvoering van 
kaders stokt nog wel eens. Bijv. hoe krijg je ecologisch beheer tussen de oren van de 
uitvoerders. 

• Er ontgaat de raad ook veel, waardoor het sturen achteraf wordt. Als dat dan nog 
kan... 

• Formeel wel, maar met name het college acteert nog zeer top down 

• Gezien de absolute meerderheid van het CDA is dit een lastige vraag. Er is een 
duidelijke samenwerking tussen de grote CDA fractie en de CDA wethouders, 
waardoor je als PvdA fractie niet het gevoel hebt dat je deel uitmaakt van het 
hoogste bestuursorgaan. 

• Het wisselt nogal. Regelmatig hebben we echt invloed, soms ook helemaal niet. 

• Ik ben geneigd om hier negatief op te antwoorden omdat ik zie dat er met de 
regelmaat van de klok aangeleverde informatie onvoldoende is, veel zaken gestuurd 
worden door het wethouders en of ambtenaren. Iets wat ik wel zorgelijk vind. Het 
lijkt erop alsof er een cultuur is waarbij ambtenaren beslissen en het heft in handen 
willen hebben. Dat zij de gemeenteraad als een soort 'vijand' ziet, of te kritisch. 

• In bepaalde gevallen zal binnen onze Gemeente  Het College het meest invloedrijk 
zijn waarin zij zich goed en concreet profileert. Daarnaast geldt dit in andere 
situaties ook voor de Gemeenteraad waar zij haar kaderstellende en controlerende 
rol goed vervult. Dus het is een duidelijke wisselwerking bij de thema’s die spelen. 

• In de praktijk wordt zeer veel op landelijk dan wel provinciaal niveau bepaald. De 
gemeenteraad voert uit. 

• In onze gemeente een beetje moeilijk omdat er 1 partij is die het onderscheid tussen 
de verschillende gremia niet weet en geregeld op verkeerde stoelen gaat zitten. Dus 
wel invloedrijk, maar niet in de positieve zin. 

• In principe natuurlijk wel, maar wanneer het er echt om gaat vaak uitgespeeld door 
coalitiepartijen die onder druk van wethouders volhouden om ergens voor of tegen 
te zin. Argumenten tellen niet mee. Dus: deel van de gemeenteraad (zijnde leden 
coalitiepartijen) is in de praktijk hoogste bestuursorgaan. 

• In theorie wel maar in de praktijk is het vaak tekenen bij het kruisje 

• In veel zaken heeft de gemeenteraad het laatste woord (de beslissende stem); in dat 
opzicht heeft hij wel veel invloed. Maar die beslissende stem is (te) vaak de 
goedkeuring van wat het college heeft voorbereid en gestuurd. 

• In woord Ja echter het zijn het college en de ambtelijke organisatie die eea moeten 
uitvoeren waarna wij het weer controleren. Over de wijze waarop er uitgevoerd 
wordt hebben wij, zo vind ik, niet veel te vertellen. 

• Inclusief inbreng inwoners 

• Juridisch gezien natuurlijk wel, maar door de volgende houding is deze positie alleen 
voor de bühne. 
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• Ligt eraan met welk dossiers. Als een wat minder voortvarende wethouder het 

dossier in handen heeft is dat makkelijker om die rol te pakken (en de raad is 
eensgezind) tov een wethouder is over pro-actief is en al in het denken veel verder 
dan raadsleden. 

• Meestal niet, maar soms - vaak bij reuring in de samenleving - lukt het de raad om 
collegevoorstellen van tafel te krijgen 

• Natuurlijk kan de raad flink sturen met moties/amendementen en 
initatiefvoorstellen, maar het college heeft natuurlijk ook bij de vorming van de 
raadsvoorstellen zelf veel invloed. En vaak zit tussen de hoofdlijn kaders en de 
uitvoering veel sturingsmogelijkheid. 

• Officieel wel, maar college komt 'af en toe' erg laat met informatie en dan heb je 
eigenlijk al geen keus meer... 

• Op zich natuurlijk wel. Als een gesloten coalitie veel stukken van het college 
ondersteunen kan je er echter kanttekeningen bij zetten. De (verdeelde) oppositie 
fungeert dan niet. Als een oppositie echter met goede contra standpunten komt en 
die goed verdedigd wordt het verhaal al weer anders. 

• Over het algemeen is het collega aan zet als het om nieuwe initiatieven gaat. 
Grappig genoeg spreekt het college vrijwel altijd van: U HEEFT HET AANGEGEVEN; 
WE VOEREN UW BELEID UIT 

• Raad heeft altijd wel info achterstand tov wethouders en burgemeester. 

• Sinds de transitie en de daaruit voortgekomen uitbreiding van het aantal taken met 
de daarbij behorende budgetten is de gemeenteraad in feite democratisch uitgehold 
en voor een groot gedeelte een uitvoeringseenheid van landelijk beleid geworden, 
die hierover weinig of geen medezeggenschap heeft. Zie b.v. jeugdzorg, WMO-
huishoudelijke hulp en zo zijn er nog wel enkele voorbeelden. Dus de ruimte voor 
eigen beleid wordt steeds kleiner. 

• Uiteraard zijn wij het hoogste BO in de zin van verordende bevoegdheid. Ik mis 
binnen onze gemeente alleen wel met regelmaat de echte inhoudelijk discussie. Nu 
beperkt die discussie zich toch vaak tot het voorstel dat voorligt, waarbij ik weinig 
ruimte meer ervaar om de keuze van het College (of het ambtelijke apparaat) bij te 
sturen. 

• Volgens mij het college, hier is moeilijk wijziging in te brengen. 

• Voor mijn gevoel heeft de ambtelijke organisatie een onderliggende agenda, wat 
enerzijds ook wel begrijpelijk is, wij zijn slechts passanten die eens in de vier jaar 
gekozen worden. Maar het is niet de manier, volgens mij. 

• We zijn vorig jaar heringedeeld en dat maakt het nog lastig voor iedereen om de 
juiste posities in te nemen. 

• Zoals uit ook uw eigen vraagstelling bij punt 1 volgt, de raad wordt gezien als politiek 
bedrijven en minder als besturen. Die politieke insteek maakt de gemeenteraad 
steeds meer tot marionettentheater (woorden van Prof.Elzinga). Het bestuur ligt bij 
VNG met als uitvoeringsorgaan het College van B&W. 
 

Wel • College partijen kunnen de rug niet recht houden als de wethouders met de vingers 
knippen. de raad is hoogste orgaan, maar de ambtenarij bepaalt via de wethouder. 

• De raad is zelfbewust en pakt het primaat indien het college op de stoel van de raad 
dreigt te gaan zitten. 

• De rol van de raad staat onder druk door alle gemeenschappelijke regelingen en 
andere samenwerkingsvormen. 

• Een aantal fracties hebben soms de indruk dat college niet voldoende informatie 
verstrekt op een moment dat er nog besluitvorming mogelijk is. Ikzelf denk dat dit 
wel gebeurt vaak ook door informele bijeenkomsten. 

• Er liggen uiteraard wel spanningen met wat nu vanuit de Provincie wordt gepusht. 
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• Formeel wel maar de praktijk is vaak dat het college -gevoed door de ambtelijke 
organisatie- over veel meer informatie en dus invloed beschikt. Ik soms zelfs het 
idee dat collegeleden ook overruled wordendoor de ambtelijke organisatis 

• Gemeenschappelijke Regelingen met andere (omliggende) gemeenten tasten rol 
raad aan. 

• Hangt sterk van het onderwerp af en de gevoelde urgentie en prioritering. Du 
moment dat het een bijzonder pregnant item is, laat de gemeenteraad haar tanden 
wel zien en stuurt. Maar er zijn zo ongelooflijk veel onderwerpen die ook relatief 
sterk technisch zijn, dat ze soms doorgaan als hamerstuk, omdat de expertise 
ontbreekt en men zich laat leiden door bijvoorbeeld raadsvoorstel en achterliggende 
documenten. 

• Het hangt ervan af wat je allemaal aan het college overdraagt. 

• Hoe lokaler het onderwerp hoe meer invloed op het beleid mogelijk is. (Dit geldt in 
veel mindere mate voor invloed op de uitvoering.) Invloed op regionale 
onderwerpen is dus lastiger. 

• Hoogste bestuursorgaan betekent niet persé ‘de meeste invloed’, maar wel ‘het 
laatste woord’; daar is zeker sprake van. 

• In sommige gevallen zijn we als raad doorslaggevend en wordt er wezenlijk anders 
gedacht dna het voorstel. 

• Ja, als er echt iets is wordt het aangepast en de kaders worden wel vnl gevormd 
door raad, maar B en W heeft wel heel veel invloed op hoe en wat er voorbij komt. 

• Maar we blijven afhankelijk van de uitvoering 

• Wanneer actieve informatie pas gedeeld word nadat schriftelijke vragen gesteld 
worden, naderhand telefoon van wethouder, excuus namens college, informatie 
vergeten door te sturen, hoezo controlerende taak? 

• Wel is het qua besluitvorming vaak een keuze in de marge. Veel zaken zijn al via 
inspraak afgedicht of moeten door tijdsdruk door.... Daarbij heb je in de raad vaak 
beperkte deskundigheid. Als 10% het thema soms al goed snapt dan is het veel.... 

• Zou in ieder geval zo moeten zijn, daarom is het fijn dat we diverse onderdelen met 
elkaar bespreken en werkgroepen hebben opgezet 
 

Zeker 
wel 

• De gemeenteraad maakt de uiteindelijke besluitvorming. 

• De uiteindelijke besluiten worden in de raad genomen. 

• Door amenderen of agenderen van beleid. Moeilijk, maar mogelijk. 

• Je merkt wel dat deze verworvenheid de laatste jaren onder druk is komen te staan 
door het verkeerd, in mijn ogen, verstaan van burgerparticipatie. 

• We geven een groot mandaat aan het college, en die weer aan het ambtelijk 
apparaat. Er veel politieke sensitiviteit waardoor "gevoelige" dossiers altijd bij de 
Raad terecht komen ook al is daar mandaat voor verleend. Er wordt weinig 
onderscheid gemaakt tussen oppositie en coalitie. 
 

Weet 
niet 

• Dit is ja en nee. Ja, want de raad stelt uiteindelijk de begroting vast. En nee, in de 
praktijk bepalen college en coalitie de koers. 

• Verschilt per raadsvoorstel. in de meeste gevallen is het raadsvoorstel nauwelijks te 
beïnvloeden. 

• Wisselend. Uiteindelijk wordt toch door het college bepaald wat er naar de raad 
gaat. 
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Vraag 7. Is in uw gemeente de gemeenteraad een gelijkwaardige partner van het 

College van B&W? 

 

Toelichting 
Wel • De oppositie 

• Door kennis van Internationale Normen heeft het College geen vrij spel meer. 

• Ieders rol is duidelijk (de wat en de hoe vraag). Er is genoeg expertise in de raad om 
haar rol goed te vervullen en een goede gesprekspartner naar het college te zijn. 

• Je staat als raad qua informatie-voorziening op achterstand en ondanks duale bestel 
ontvang je als coalitiepartij meer inzicht dan oppositiepartij 

• Varieert per wethouder 
 

Neutraal • . 

• B en W heeft meer informatie over onderwerpen 

• B&W hebben fulltime tijd en worden ondersteunt door ambtenaren. Raadsleden 
moeten het naast hun werk doen en zijn daarom per definitie minder geinformeerd 

• Bots nog al eens. 

• De spanning tussen coalitie en oppositie is te groot. Staan vaan te ver uit elkaar. 
zoeken te weinig de samenwerking 

• Doordat feitelijk dualisme ontbreekt, maar de wethouders verlengstuk zijn van de 
coalitie in de raad, of andersom, is de raad niet kritisch en afhankelijk genoeg tov 
het college. 

• Een aantal van het college onderstrepen het wel maar er zijn ook een aantal die de 
raad als ‘we hebben er mee te maken’ zien. 

• Er is discussie hierover 

• Hangt zeer sterk van het onderwerp af..... 

• Het kan zeker beter. Het college is geneigd relatief veel te bestempelen als 
uitvoering of voelen zich gestuurd door het tempo bij een regionale samenwerking 
(RES), waarbij het Rijk een voor de raad ondermijnende structuur heeft aangereikt. 

• Het volume aan punten en de onbalans in ondersteuning (griffie versus ambtelijke 
dienst) maakt dat van een echt gelijkwaardige positie geen sprake kan zijn 

• Lastig te beoordelen, er zit met een nieuw college 

• Meestal initieert het college. 

• Ook hier is de dagelijkse praktijk anders dan de oprechte bedoelingen. De kwaliteit 
van de raad is hieraan mede debet. 

• Wethouders krijgen meer ondersteuning en hebben veel meer inhoudelijke (beleids) 
kennis en ervaring. Hierdoor staat de gemeenteraad inhoudelijk vaak op 
achterstand. Bij politieke discussies houden de wethouders zich in onze gemeente 
op afstand en bepaalt debat en samenwerking met andere fracties de uitkomst. 

• Zie boven 

• Zie mijn toelichting bij de vorige vraag 

• Zie ook mijn toelichting op de eerste vraag 

• Zie opmerking bij 6. Verhoudingen liggen scheef door zetelverdeling binnen de raad 

• Zie toelichting bij vraag 6. 
 

Niet • Coalitiepartijen hebben alles al achter de schermen geregeld. Oppositie krijgt de 
kruimels. 

• College en ambtenaren bepalen de agenda. Raad volgt of kan wat bijschaven. 

• College te veel richting bepalend, geen keuze modellen, 1 voorstel 
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• De coalitie verdiept zich niet in de agendapunten en nemen klakkeloos aan wat de 
wtehouders voorstellen. 

• De gemeenteraad geeft het college opdrachten en controleert hoe de uitvoering is. 
De gemeenteraad kan het college ook mandateren. 

• De griffie is klein versus de organisatie. 

• De raad heeft een slechtere informatiepositie 

• De raad kan vaak kiezen uit de opties die het college voorbereid. De raad weet vaak 
niet welke impliciete keuzes er al gemaakt zijn 

• Er is een duidelijke scheiding tussen beleid maken en controleren en uitvoering. 

• Geen enkel raadslid kan zoveel tijd in stoppen om een gelijkwaardige partner te zijn. 
kennis loopt altijd achter. 

• Gezien de voorsprong van het college op het gebied van informatie kan er nooit 
sprake zijn van gelijkwaardigheid 

• Gezien het feit dat de gemeenteraad het hoogste orgaan is, hoeft het geen 
gelijkwaardige partner te zijn.  maar het is regelmatig dat de wethouders de raad 
over een onomkeerbare situatie het besluit laten nemen. 

• Kennisniveau raadsleden te beperkt en rolopvatting vaak niet bestuurlijk genoeg 

• Nee, informatie achterstand 

• Niet te vergelijken, de een is van het wat de ander van het hoe! 

• Te vaak informatieachterstand 

• Verstoorde relaties zorgen voor krampachtige verhoudingen tussen college en een 
deel van de raad 

• Vervelende raadscultuur, men bemoeit zich met details. het college laat ook wel 
dingen glippen, dus ergens ook wel terecht 

• Zie boven....het college hanteert het coalitieprogramma. Er zit geen ruimte of 
beweging in!  Als kleine oppositie erg frustrerend. 

• Zie opmerking bij vraag 6 
 

Zeker 
niet 

• 2/3 raadsleden zijn nieuw: ervaring en collectief geheugen mist. 

• Coalitie is 1 blok dualisme hanteert men zelden 

• Coalitie volgt het College. 

• College heeft informatie voorsprong. Deelt te weinig met de raad 

• College is uitvoerende partij in opdracht van de raad. 

• College wordt ambtelijk fors ondersteund. Raadsleden moeten het zelf uitvinden. 
Daardoor kan niet gesproken worden van een gelijkwaardige partner 

• De coalitie stelt zich zelden duaal op. 

• De coalitiepartijen zullen deze vraag ongetwijfeld precies andersom beantwoorden. 

• De echte beslissingen worden genomen in de achterkamers (tussen enkele 
prominenten uit de coalitie, de ambtenaren en de wethouder) 

• De raad is niet gelijkwaardig, maar staat boven het college 

• Deze vraag enkelvoudig te beantwoorden is moeilijk. Ligt aan vanuit welke positie je 
deze vraag gaat beantwoorden. Voor de coalitie zal het zeker met: "zeker wel" 
beantwoord worden. wij vanuit de oppositie antwoorden daarop "zeker niet". In 
onze gemeente is de oppositie met 7 van de 25 eigenlijk geen partner voor het 
college. Soms lukt het om een coalitiepartij mee te krijgen en dan nog alleen als het 
hen electoraal goed uitkomt. Coalitie partijen vergaderen met de wethouders en 
hebben structureel vooroverleg voor de raadsvergadering van een dualisme is geen 
sprake. 

• Er zit een groot verschil tussen de raadsleden vanuit de coalitie en die vanuit de 
oppositie. Die vanuit de coalitie hebben een (te) vooraanstaande positie. 

• Gemeenteraad staat boven college. 
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• Het college wordt geacht de besluiten van de raad uit te voeren, in die zin is het 
geen gelijkwaardige partner. 

• Nee, de coalitiepartijen werken samen met hun wethouders alles uit, onder het 
toeziend oog van de Burgemeester, die zegt dat hij democratie hoog in het vaandel 
heeft staan maar alleen maar praat en overlegd met de coalitiepartijen. 

• Niet genoeg informatie geven, besluiten voorkoken en zaken buiten de raad houden 

• Zie 6 

• Zie boven. Het College weet ook niet waar het over gaat en de ambtenaren gaan 
steeds meer uitbesteden... 

• Zie hierboven; het coalitieakkoord sluit alles af. 

• Zie vorige vraag 
 

Weet 
niet 

• In wat voor opzicht? Rare vraag 
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Vraag 8. Wie bepaalt in de praktijk van uw gemeente de kaders voor (nieuw) 

beleid? 

 

Anders, namelijk: 
• Alleen kleine aanpassingen zijn mogelijk 

• B&W en raad 

• Belangenbehartigers van het bedrijfsleven zoals ZLTO 

• Burgerparticipatie (2x) 

• Burgers 

• Buurgemeenten 

• Cda 

• Coalitie (21x) 

• Coalitie / rijk 

• Coalitie fractievoorzitters 

• Coalitiepartijen (3x) 

• Coalitiepartijen incl wethouders 

• Coaltie 

• College (2x) 

• De coalitie (2x) 

• De grootste coalitie partij 

• De VNG en in mindere mate de coalitiepartijen 

• Den Haag, brussel 

• Dorpsraden 

• Externe deskundigen 

• Fractievoorzitters 

• Helaas de provincie 

• Het coalitie-akkoord 

• Het mislukte Samenwerkingsverband Waddeneilanden 

• Het zou de gemeenteraad moeten zijn. Maar mijn 8nziens worden de kaders wel eens anders 
uitgelegd door de uitvoerende ambtenaren. Overleg of terugkoppeling gebeurt te weinig met 
alle gevolgen van dien. Motie van afkeuring ,rekenkamer onderzoek...het vertrouwen lijkt 
beschadigd. 

• Hogere overheden 

• In gemeenschappelijke regelingen 

• In gezamenlijkheid 

• In kernteams bepalen we gezamenlijk visies op beleidsterreinen 

• Ingehuurde bureaus 

• Inwoners 

• Landelijke overheid 

• Middenstand 

• Ondernemers 

• Oppositie partijen 

• Over het algemeen maar wij als partij brengen met wisselend succes voorstel 

• Provincie 

• Provincie en gemeente Purmerend 

• Raad 

• Raad besluit, maar college stelt voor tussen welke kaders de raad mag kiezen. Raad komt zelf 
zelden met kaders. Mede omdat dit veel kennis van zaken vergt, daar hebben raadsleden 
over het algemeen onvoldoende kennis voor. 

• Samen 
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• Samen met burgers 

• Samenspel, beleid, wethouder, gemeenteraad 

• Samenwerkingsverbanden 

Toelichting 
• . 

• Actueel momenteel 

• Afhankelijk van het onderwerp 

• Als oppositie heb je steeds de minderheid maar een andere idee wordt je ook niet “gegund” 

• Als we de kans zelf pakken 

• Alvorens een raadsstuk ter besluivorming voor ligt ter stemming is het resultaat al lang vooraf 
bepaald door de coalitie 

• Ambtelijke organisatie stelt het kader op en college en raad stellen het vast. In voorstel kader 
worden zelden scenario's of keuzes aangeleverd. 

• Bij gebrek aan raadsleden met kennis en kunde (met name bij de huidige coalitie) is er niet of 
nauwelijks ruimte voor een goede discussie op inhoud. Dit komt het beleid niet ten goede 

• Blijft wel lastig om op het juiste moment in het proces in te stappen. 

• Burgemeester speelt onder één hoedje met haar partijgenoot-wethouders 

• Coalitie akkoord c.q.  collegeprogramma resp. begroting en voorjaarsnota zijn sterk bepalend. 
De ambtelijke inbreng daarbij is van groot belang. 

• Coaltiepartijen volgen de voorstellen van de wethouders zonder al te veel discussie, met soms 
een kleine aanpassing in het voorstel. 

• College/ambtenaren bereiden het wel voor. 

• De burgemeester wil nog wel eens sturen, 

• De college partijen hebben de grootste inbreng, daar is heel moeilijk tot niet aan te tornen. 

• De gemeenteraad omdat zij het coalitieakkoord hebben getekend in meerderheid. Maar 
vervolgens is het de ambtelijke organisatie die op aandragen van wethouder met de uitwerking 
komt. Dit komt nog weleens over als 'hier tekenen bij kruisje'. Dus soms lijkt het dat ambtelijke 
organisatie te sturend is! 

• De raad functioneert als marionet.... er is geen sprake van bestuur door de Raad en zeker niet 
van 'collegiaal bestuur' 

• De raadsleden zijn vaak onvoldoende instaat om kaders te stellen. Er wordt wel veel over 
gesproken/gediscussieerd, maar dat is nog geen kaderstelling. Daar maakt het college gebruik 
van. Wederom ontbreekt hier college als mogelijk antwoord. 

• Dit met instemming van de coalitie partijen 

• Dit staat onder druk door kennis raadsleden en afspraken door coalitiepartijen 

• Er is praktisch geen nieuw beleid 

• Er is zelden tot nooit een meerderheid binnen de raad om kaders aan te passen. Steeds 
wisselende meerderheden tegen voorstellen daartoe. Coalitie volgt bijna altijd voorstel college. 

• Er vinden nog altijd veel gesprekken plaats in achterkamertjes. Deze informatie wordt maar 
mondjesmaat gedeeld met alle gemeenteraadsleden. 

• Gemeenteraad is soms niet meer dan een doorgeefluik wat college wil. 

• Gezien de vele regionale samwenwerkingsverbanden hebben wethouders vaak meer invloed 
dan raadsleden. Er is in onze regio wel een kentering om de stukken ( door wethouders 
gesmeed) voorafgaande aan besluitvorming voor te leggen aan de regionale raden die nog 
amandementen en moties erop los kunnen laten. En er over gestemd gaan worden. 

• Het college komt met voorstellen, waarin zij ook de kaders heeft aangegeven. Men roept wel 
dat de raad de kaders moet stellen, maar men handelt niet conform. Ook de ambtenaren 
hebben de neiging op de stoel van de raad te willen zitten. Ambtenaren krijgen zelfs een grote 
invloed op de samenstelling van de agenda's van de raad, terwijl de wetgever toch duidelijk 
stelt dat de raad haar eigen agenda bepaalt. 
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• Het Samenwerkingsverband geeft opdrachten aan adviesbureaus tot het produceren van 
rapporten welke e basis moeten worden van toekomstig beleid. Deze hebben nooit referenties 
naar Europese Richtlijnen en Regels en refereren nooit naar Internationale Samenwerking 
wegens de Werelderfgoed status van het Waddengebied tussen Den Helder en Esbjerg 

• Het stellen van kaders is toch in eerste instantie aan de Gemeenteraad maar zij roept daar tot 
op zekere hoogte wel de hulp in van de Griffier en Ambtelijke organisatie. 

• Het vaststellen van de begroting en het meerjarenperspectief is het grote kader dat de raad 
vaststelt. De voorbereiding vindt ambtelijk plaats. Het college biedt aan. 

• Het zwaartepunt wisselt, maar zou m.i. meer bij de raad moeten liggen. 

• Hoe hoort het te zijn en hoe wordt het gepresenteerd .De  raad hoort kaderstellend te zijn.  
Deze raad is niet alert genoeg. Gebrek aan deskundigheid binnen de raad en wethouders. Het 
lijkt wel of de secretaris alles voor kauwt. 

• Ik heb geen zicht op de invloed van de secretaris. Ik zou liever zien het college als extra optie 
zien. 

• In eerste instantie komt de wethouder met een voorstel en die wordt wel of niet gekaderd door 
de raad. 

• Inspraak van de raad wordt vertaald naar werkbare kaders door de organisatie. Hierover heeft 
de raad beslissingsbevoegdheid, evt met aanpassingen (amendement). 

• Kaders aanbrengen gaat uitstekend uitvoeren wordt lastiger. 

• Kaders door de raad. Ambtelijke organisatie levert vaak richtinggevende argumenten. 

• Kaders worden wel uitgezet door de raad, maar omdat de controle vaak achterblijft, zwakken 
de kaders en de uitvoering ervan behoorlijk af. 

• Komt altijd een voorstel vanuit het huis, dat is de basis om te vertrekken. 

• Participatie speelt ook een steeds belangrijkere rol. 

• Raad bepaalt de kaders uiteindelijk. De overige beïnvloeden dat 

• Toch ook vaak ingeven door wetten en richtlijnen uit Den Haag en provincie 

• Uiteindelijk de raad. Maar enkel door onze vasthoudendheid. BenW drukken het liefste alles 
door. 

• Vaak moet je als raadslid scherp acteren op de kaderstelling en controle; als coalitiepartij krijg je 
snel extra druk 'loyaal' te zijn. 

• Veel dingen zijn geregeld in college-akkoord. 

• Veelal voorstellen vanuit ambtelijke organisatie, via college naar raad. Raad stelt meer vast dan 
kaders te stellen. 

• Volgens de regels stelt de raad het beleid vast, maar de raad wordt daarin toch ‘gestuurd’ door 
de wethouder en ambtenaren. De raad stelt vragen en krijgt antwoord. Het is bovendien 
werken met grote lijnen, en over langere termijn. Wil je het echt goed doen, dan kost het erg 
veel leestijd, kennis en onderzoek in praktijk. Dat kost wel veel tijd voor een nevenfunctie. 

• Wethouders stellen de kaders op vanuit 1 voorstel 

• Wethouders sturen in kadernota’s dusdanig dat de raad op een bepaalde manier zeker 
buitenspel staat 

• Zelfs als we als raad opdracht geven om een bepaalde kant uit te gaan, kiest de ambtelijke 
organisatie haar eigen koers en moeten we stukken dus terugsturen. 

• Zie hierboven 

• Zie ook mijn toelichting bij de eerste vraag 
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Vraag 9. Hoe vaak slaagt u er, als raadslid, in om onderwerpen die u zelf belangrijk 

vindt in de gemeenteraad aan de orde te stellen? 

 

Toelichting 
Nooit • Als oppositie partij krijg je geen poot aan de grond, of je nu iets mondeling vraagt, 

of iets schriftelijks het maakt niet uit, als het een goede vraag is , wordt deze in 
andere bewoordingen opnieuw gesteld voor leden van een coalitie partij. 
 

Zelden • . 

• Dit lukt alleen indien de wethouders mijn verzoek steunen. Krijg ik geen steun, 
dan ook geen steun vanuit de coalitiepartijen! 

• Ik maal deel  uit van de oppositie. De gunfactor - zelden wordt iets gegund - speelt 
hierbij een  belangrijke rol 

• Moties of amendementen worden bijna altijd weggestemd 

• Praktische zaken vaak die niet door de raad hoeven (paaltjes politiek) Wezenlijke 
zaken zijn ingrijpend en staan langer op de agenda gaan wel via raad. 

• Zelden 
 

Soms • Alles gaat bij ons via de fractie voorzitter 

• Als fractievoorzitter van een 8-koppige, in korte tijd gegroeide, fractie is er wel de 
macht daartoe, maar ontbreekt het vooralsnog aan kracht bij de gehele fractie. 

• Dat is me 3 keer gelukt in 2 jaar. 

• De agenda van de raad wordt te sterk bepaald door het college. 

• Er is niet veel tijd om ‘aan de voorkant’ te komen. We worden reactief bevraagd 
en daarmee is vaak de agenda al gevuld. 

• Er zijn bij ons weinig middelen voor nieuw beleid 

• Ik loop nog niet zo lang mee. 

• Met de kanttekening dat het college al veel onderwerp aan de orde stelt die ik 
belangrijk vind. Anderzijds is het college vaak niet zo blij om zaken te moeten 
behandelen die uit de raad komen. 

• Met steun van oppostieleden soms maar deze worden dan toch weer afgeschoten 
door de coalitie omdat de wethouders hier niets in zien. 

• Na jaren hebben we een voorstel voor een Handvest Informatievoorziening 
voorgelegd. Vooraf deeld uitgekleed door de coalitie maar toch beter dan wat we 
hadden. Ptrobleem is nu dat het College er niet naar wenst te handelen. 

• Oppositie krijgt weinig ruimte, inhoud in het debat wordt al van te voren plat 
geslagen door vooringenomen standpunten 
 

Regelmatig • Aan de orde stellen is niet hetzelfde als “uitgevoerd worden”. 

• Aan de orde stellen kan maar door gebrek aan geld/ambtelijke capaciteit/steun 
gebeurd er zelden wat mee 

• De zaken zijn vaak al beklonken en er is geen ruimte meer voor valide argumenten 
(of andere argumenten). Het interesseert de meeste leden van de Raad geen bal! 

• Dit doe je vooral door je goed voor te bereiden en te zorgen voor dossierkennis 

• Door het indienen van moties of amendementen die aangenomen worden. 

• Het zijn door de bank onderwerpen waar de coalitie niet onderuit kan en minder 
attent waren om ze zelf te agenderen of omdat het electoraal niet anders kon dat 
ze mee gingen. 
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• Kan altijd via een motie vreemd aan de orde van de dag of via t vragenuurtje wat 
er iedere vergadering is. 

• Meestal door het aanpassen van een raadsvoorstel of indienen van een motie. 

• Mijn streven is om aan het einde van deze periode een financieel gezonde 
gemeente achter te laten. Daarvoor wil ik belangrijke financiële kengetallen in het 
beleid zien te krijgen. Inmiddels is dat voor 2 kengetallen gelukt te weten de netto 
schuldquote en een ondergrens voor het weerstandsvermogen. 

• Onderwerpen agenderen is niet het probleem (zie opmerkingen bij 6 en 7) 

• Vaak met grote moeite. Moties worden soms geweigerd. 

• Via Vragenuurtje, Moties Vreemd en enkele keer met initiatiefvoorstel 

• Wat natuurlijk niet betekent dat ik altijd mijn zin krijg. 

• We hebben sinds een half jaar de BOB vergaderstructuur. Als je je standpunt ten 
berde wilt brengen dan moet je een motie of amendement indienen. Dat doen we 
praktisch in iedere vergadering!  "waartoe zijn we op aarde".... 
 

Meestal 
wel 

• Aan de orde stellen betekent niet dat mijn onderwerp er doorheen komt 

• Aan de orde stellen meestal wel, behandeld krijgen vaak, gelijk krijgen soms. 

• Ik krijg het onder de aandacht, maar het handelen en er iets aan doen is nog 
lastig. 

• Maar vaak zonder resultaat 

• Uit ervaring weet je hoe je dit moet aanpakken 
 

Altijd • Maar onze moties en voorstellen halen zelden een meerderheid. De coalitie houdt 
hun gelederen gesloten. Zelfs als met cijfers/gegevens zaken aantoonbaar zijn, 
wordt dat glashard ontkent. 

• Soms niet in eerste instantie. Je moet geduld hebben. Het lukt eigenlijk altijd. 

• Vanwege deelname aan de coalitie zijn veel van onze programmapunten in het 
collegeprogramma opgenomen. Daarnaast zijn er incidenteel onderwerpen die 
ik/wij als fractie relevant vinden. Deze kunnen in principe altijd geagendeerd 
worden. 
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Vraag 10. "De belangrijkste taak van een gemeenteraadslid is het vertolken van 

opvattingen en emoties die leven onder inwoners" 

 

Toelichting 
Zeer mee 
eens 

• Dat zijn onze kiezers. 

• De raad zit er voor de inwoners en moet dus ook alleen het belang van de 
inwoners dienen. 

• Hierbij telt ook het verkiezingsprogramma van de eigen partij. 

• In het geval van gevoelige onderwerpen doen wij een pol op social media.Hiermee 
halen we op wat de inwoners van onze gemeente vinden. 

• Je bent immers naast gemeenteraadslid ook volksvertegenwoordiger. Dus 
volmondig JA op dit punt. 

• Maar dan wel met als doel daar in de raad tot beleid te komen 
 

Mee eens • . 

• Al moet daar niet de nadruk op liggen. Het is belangrijk dat opvattingen en 
emoties van inwoners vertaald worden naar oplossingen voor de toekomst; waar 
de gehele gemeente zoveel mogelijk bij wordt gediend. 

• Als gekozene ga je te rade bij de inwoners. Reële argumenten neem je mee. 

• Als hier bedoeld wordt welke zaken structureel aan de orde zijn, dan ja. Als het 
gaat om elk incident, dan nee. 

• Als voor de oppositie de invloed op beleid en uitvoering wordt ingeperkt door 
monistisch gedrag, biedt juist deze taak de beste kansen om - zij aan zij met de 
samenleving - invloed uit te oefenen 

• Bewoners zijn vaak minder in staat alle voors en tegens te wegen. Wel moeten we 
de bewoners zo inlichten dat zich meegenomen voelen. 

• Dit is een van de taken maar ook andere taken wegen zwaar zoals de al eerder 
genoemde taken t.a.v. Beleid en Controle van het College en het ambtelijke 
apparaat. 

• Een raadslid is volksvertegenwoordiger en moet wel de geluiden uit de 
samenleving objectiveren en waar nodig een discussieplatform geven in fractie. 
Afhankelijk conclusie verder brengen geluid 

• Het moet wel vertaald kunnen worden naar beleid 

• In enkele dossiers komen feiten aan het daglicht die de pers niet naar buiten (wil 
brengen) bracht. Bewoners gaan veelal af op berichtgeving in de media. Vaak heeft 
een dossier 2 of meer kanten. Het is maar net wat de pers wil oppakken. Ik merk 
dat maar weinig inwoners zich écht verdiepen in dossiers. Of een vergadering 
online volgen. 

• In ieders geval van eigen achterban en mits ik het daar ook mee eens ben! 

• Maar dat is niet het zelfde als "de schreeuwers krijgen gelijk" 

• Mee eens als hierbij ook de controlerende en kaderstellende taak - in het belang 
van de opvattingen van de inwoners - erbij meetelt. Wij zijn er voor de burgers en 
als gekozen raadslid ook een reflectie van de inwoners 

• Mee eens maar het gaat ook over de juiste balans. niet alles wat inwoners vinden 
is het juiste. 

• Niet de belangrijkste taak maar wel een taak 

• Tegelijkertijd zit er een evenwicht in de rollen van de raad. 
Vollsvertegenwoordiging vind ik wel onze kerntaak. De andere rollen en taken 
vloeien hier uit voort 

• Vaak zijn gevoelens niet de werkelijkheid. Ook dat moet dan duidelijk gemaakt 
worden. Ook die uitleg mag van raadsleden verwacht worden. 
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• Vanuit de volksvertegenwoordigende rol stel je kaders. Daarbij is het zeer 
belangrijk om het algemene belang voor ogen te houden. Het lukt immers niet om 
iedereen tevreden te stellen en er zijn vaak (financiële) beperkingen. Het is niet de 
bedoeling om voorkeur voor een bepaalde groep inwoners te hebben, al blijkt dat 
in de praktijk van onze gemeenteraad nog wel eens lastig te zijn (lokale kiezers 
tevreden stellen). 

• Verkiezingsprogramma is uitgangspunt; niet de waan van de dag; wel werkelijke 
plotselinge noden en of andere onvoorziene urgente dingen - dus wel voeling 
houden met het maatschappelijk draagvlak. 

• Volksvertegenwoordeger 

• Wel kijkend naar algemeen belang 

• Wel van opvattingen. Uitgaan van emoties is zelden goed voor het maken van 
beleid of het uitvoeren daarvan 
 

Neutraal • Afhankelijk van de opvattingen en emoties. Als deze gerechtvaardig zijn zeker, 
maar als er sprake is van ongenuanceerde, overdreven reactie die onwaarheden 
bevatten zeker niet. 

• Afhankelijk van het onderwerp. Algemeen belang gaat voor belang van (kleinere 
groep) 

• Algemeen belang is het belangrijkst 

• Als het gaat om opvattingen eens maar als het gaat om emoties niet mee eens. 
Het gaat namelijk om de inhoud. 

• Als opvattingen en emoties niet zijn gebaseerd op voldoende kennis van zaken en 
redelijkheid, dan zal ik deze niet vertolken. 

• Als raadslid ben je er voor de hele gemeente en voor jouw kiezers. Maar je moet 
wel onafhankelijk blijven denken. Opvattingen en emoties van inwoners kunnen 
botsen met algemeen belang. 

• Als raadslid moet je niet meegaan in de waan van de dag en de soms ongeremde 
boosheid en frustraties van inwoners. echt luisteren is wel belangrijk en dan eruit 
filteren waar het misgegaan is in een proces. Het valt me op dat het vaak gaat over 
gebrekkige informatievoorziening (te laat, te weinig, te moeilijk, niet goed 
bereikbaar) en dat is dan hetgeen als eerste weer onder de aandacht moet komen 
bij college en ambtenaren. Maar ook helder communiceren naar de inwoners dat 
luisteren naar hen niet hetzelfde is als gehoorzaam hun wensen uitvoeren. dan 
duidelijk uitleggen wat de belemmeringen en randvoorwaarden zijn. 

• Dat is 1 van de drie taken 

• Dat is belangrijk maar nog belangrijker is de gemeente goed besturen (zoveel 
mogelijk volgens het eigen verkiezingsprogramma), raadslid is niet hetzelfde als 
belangenbehartiger. 

• De belangrijkste taak is het besturen van de gemeente, daarbij rekening houdend 
met de opvattingen onder de bevolking. 

• De inwoners hebben hun stem gegeven om hen te vertegenwoordigen. Dat us niet 
altijd hetzrlfde 

• De opvattingen moeten wel terecht zijn, dat is niet altijd 

• De stelling heeft een kern van waarheid, echter moet generalistisch gezien 
worden. Een raadslid behoort zich vlgs. mij niet te bemoeien met individuele 
gevallen, hooguit met falende processen als dat vanuit de beoordeling van een 
individueel geval aan de orde is. 

• Deels mee eens, een raadslid is volksvertegenwoordiger maar kijkt altijd naar het 
algemeen belang 

• Dit is slechts 1 van de taken! 

• Een heel belangrijke taak, niet de belangrijkste. 
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• Er zijn onderwerpen die zeer complex zijn en bij ons in de fractie duikt 1 of 2 
personen diep in dit onderwerp. Voor deze onderwerpen is het niet altijd goed 
mogelijk om het compleet aan de burger uit te leggen, omdat die daar meestal 
geen interesse in heeft. Een voorbeeld is afvalstoffenheffing. Als we goed scheiden 
gaan de kosten van restafval omhoog. Dit is de korte versie. Iets minder korte 
versie, als we goed scheiden gaan de totale afvoerkosten naar beneden, maar 
kosten van ophalen omhoog. 

• Gemeenteraad heeft een verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de stad, 
een inwoner heeft vaak zijn eigenbelang als hoogst prioriteit 

• Het gaat om de controle op uitvoering van het partijprogramma en 
coalitieprogramma. Bij de verkiezingen hebben de inwoners op hun partij kunnen 
stemmen. Emoties horen niet teveel door raadsleden overgenomen te worden. 
Bewoners kunnen dit zelf naar voren brengen bij inspreken etc. 

• Het is een belangrijke taak maar niet de belangrijkste!!!! 

• Het is niet u vraagt en wij draaien. Het is meer dit vinden wij doet u mee. 

• Ik behartig hun belangen 

• Ik ben daar neutraal in. Niet elke opvatting of emotie van inwoners hoeft in beleid 
of actie vertaald te worden. 

• Ik heb een hekel aan politieke opportunisten en demagogie. Je bent gekozen op 
basis van een partijprogramma en je eigen opvattingen. Daar dien je voor te gaan. 
Natuurlijk moet je goed luisteren, maar je moet altijd je eigen keuze maken. 

• Ik vind dat dit zo is, maar ik vind ook dat het aan ons is om beslissingen te nemen. 
In die zin zijn wij dus niet alleen om emoties te vertonen. 

• Ik vind dat je opvattingen en emoties niet op één lijn moet stellen. 

• Ik vind het van belang de drie hoofdtaken van een raadslid in een zekere balans uit 
te oefenen. Daarbij geld dat ik zelfstandig een oordeel kan en moet vormen, 
gevormd vanuit externe, interne en eigen argumenten. 

• In deze maatschappij is, met alle respect voor de weldenkende mensen onder ons, 
weinig positiefs te melden over de opvattingen en emoties van de inwoners van de 
gemeente. Het is voor de Facebookgebruikers veel gemakkelijker om 
ongenuanceerd hun opvattingen te ventileren over allerlei onderwerpen, afgezien 
van de ongenuanceerde scheldpartijen over de lokale politiek. Dus is het voor een 
gemotiveerd raadslid best moeilijk om "goed te doen". 

• Ja en nee. Ja omdat het verkiezingsprogramma (in mijn geval) is gebaseerd op 
gesprekken met bewoners en professionals, welke vervolgens tegenover het 
ideologische kader van de partij zijn gezet. Nee omdat een raadslid niet alleen 
opvattingen en emoties van bewoners vertolkt. Als raadslid lees je je in op het 
onderwerp en de stukken en stel je de nodige vragen aan zowel het college van 
b&w en ervaringsdeskundigen. Soms komen daar standpunten uit die niet passen 
bij de opvattingen en emoties van bewoners. In zo'n geval is het niet juist om dan 
als nog die opvattingen en emoties te vertolken. In dat geval handel je namelijk 
naar het onderbuikgevoel van anderen en dat staat goede besluitvorming en 
bestuur in de weg. Helaas zie ik dat soms terug in mijn gemeenteraad. 

• Je moet inderdaad goed luisteren naar de inwoners, maar je hebt als raadslid ook 
tot taak om het algemeen belang te dienen, Dat betekent soms in de praktijk dat 
niet altijd de opvatting van inwoners gehonoreerd kan worden, maar dat geldt ook 
voor bedrijven instellingen en verenigingen. 

• Je moet voorzichtig zijn in het napraten van de groep bewoners die het hardst 
roept, en zo de grote minderheid vergeten 

• Meer het vertegenwoordigen van een groep en hun ideeën.   Vertolken is voor een 
acteur! 

• Naast volksvertegenwoordiger ben je als raadslid ook laserstralen en controlerend 
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• Natuurlijk zijn opvattingen en emoties van inwoners belangrijk. Maar mag geen 
basis vormen voor het maken van beleid. Boven de partijen staan. 

• Opvattingen wel, emoties nadrukkelijk niet. 

• Opvattingen zeker, emoties voel ik me minder comfortabel bij omdat daar de ratio 
nog wel eens uit het oog verloren kan worden. Ik vind het wel een taak van een 
raadslid om die emoties te vertalen. 

• Vertolken van emoties in die zin als deze onderbouwd is en een algemeen belang 
dient. Emoties op basis van onderbuikgevoelens niet. 

• Vindt dat de burger meer betrokken moet worden bij beleidsvoorbereiding, dit is 
anders dan opvattingen en emoties 

• Wel de opvattingen maar veel minder, misschien wel zeker niet de emoties! 

• Wel een taak, niet de belangrijkste. 

• Wel voor groepen maar niet het individueel cliëntalisme van de lokale partijen 
 

Mee 
oneens 

• Als met inwoners achterban wordt bedoeld deels mee eens. Ligt ook aan het 
onderwerp, en aan de timing. Soms is het veel belangrijker om kaders te stellen, 
los van emoties. Of met proces voorstellen te komen. Het is zeker niet 'het 
belangrijkst' 

• Als raadslid moet je open staan voor de mening en emoties van inwoners, maar 
uiteindelijk moet je je eigen conclusies trekken gebaseerd op argumenten. 

• Behoeft geen nadere toelichting, als je de taken kent, tenzij je populisme op 1 
zet..... 

• Belangrijkste taak, naast de drie, is keuzes maken die het beste zijn voor de HELE 
gemeente EN DAAR eerlijk over communiceren naar de inwoners. NEE is ook een 
antwoord. De bovengenoemde stelling is populistisch en is niet waar te maken 
omdat inwoners bijna altijd tegenstrijdige opvattingen en emoties hebben. 

• Besluiten moet je niet op emotie maken 

• Dat doet de huidige coalitie ! met als gevolg dat er 1,5 miljoen geinvesteerd is in 
kunstgrasvelden en dat het sociale domein budgettair neutraal uitgevoerd moet 
worden met alle gevolgen van dien. Luisteren naar de groepen van 
burgers/verenigingen is belangrijk maar moet niet het algemeen belang en eerste 
verantwoordelijkheid uit het oog verliezen. De gemeente moet bestuurt worden 
en niet van belangenbehartiging aan elkaar hangen. 

• De belangrijkste taak ligt in het mede besturen van de gemeente, de 
verantwoordelijkheid voor een goed bestuur. 

• Een raadslid dient een gedegen opvatting over de juiste koers voor de stad te 
hebben. Dit wordt aangevuld door de opvattingen die respectabele burgers 
benoemen. 

• Geen van de 3 rollen is belangrijker dan de andere 

• Het algemeen belang dien is ook tegen de stroom ingang en niet achter iedere 
klagende burger gaan staan maar de groote lijn in de gaten houden. 

• Het aspect volksvertegenwoordiger is inderdaad belangrijk. Het controleren van 
het college vind ik even belangrijk 

• Het gaat niet over het vertolken van emoties (vaak enkel de harde schreeuwers), 
maar over het daadwerkelijk verbeteren van de situatie van alle inwoners. 

• Het is belangrijk, maar niet de belangrijkste taak 

• Inwoners betekent mijn achterban/kiezer dan ben ik het eens 

• Is een onmogelijke stelling 

• Is een van de taken. 

• Je bent volksvertegenwoordiger, dus natuurlijk moet je de opvattingen en 
gevoelens van je achterban meenemen in je overwegingen. maar als raadslid heb 
je meer informatie dus je belangrijkste taak is het maken van de juiste afweging op 
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basis van stukken en mening achterban, deze afweging vervolgens kunnen 
motiveren. 

• Je eigen programma tot uitvoering brengen is de hoofdzaak. Dat is waarvoor je 
kiezers gestemd hebben. 

• Je moet doen wat in het belang van de gemeenschap is, en dat valt niet altijd 
samen met opvattingen en emoties van inwoners. 

• Liever politiek op basis van ratio dan emotie 

• Luisteren naar wat er leeft in de samenleving is van groot belang, maar het een op 
een vertolken van opvattingen en emoties die leven onder inwoners is niet onze 
taak. Sommige geluiden uit de samenleving deel ik niet en wens ik ook niet te 
vertolken of te verdedigen in de  
gemeenteraad. 

• Mensen die het hardste schreeuwen geven niet altijd weer wat er leeft onder de 
zwijgende massa. Wees dus als raad voorzichtig met overnemen van wensen die 
eigenlijk maar bij een kleine groep bestaan. 

• Ook technische stukken goed beoordelen is een belangrijke taak zoals 
bestemmingsplannen. 

• Opvattingen en emoties meenemen in de beslissingen (soms ook voor de lange 
termijn) 

• Opvattingen en emoties zijn wisselend bij verschillende groepen. Belangrijkste taak 
is daar goed mee om te gaan, en het algemeen belang te laten prevaleren. 

• Raadsleden zijn geen 1-op-1 klankbuis voor het ongenoegen van inwoners, of 
zouden dat niet moeten zijn. Wel is het goed als raadsleden weten wat er leeft, en 
hier begripvol mee om kunnen gaan. Zeker wanneer het de communicatie betreft, 
en al helemaal wanneer er besluiten moeten worden genomen. 

• Regeren op basis van emoties zorgt niet een duurzaam beleid. Opvattingen zijn 
wel zaken die afgewogen moeten worden. 

• Speelt wel mee, maar is niet het belangrijkste 

• Vertolken klinkt te letterlijk. het is vertegenwoordigen. 

• We stellen vnl kaders en controleren beleid Daarnaast hebben we oog en oor voor 
de burgers bedrijven verenigingen en instelingen van Roermond 

• Wel belangrijk dat men goed in contact blijft met inwoners etc. Maar niet op basis 
van emotie, opvattingen kunnen wel bijdragen aan een goed onderbouwd 
standpunt. 

• Zie ook vraag 11: je vertolkt uiteraard wel de opvattingen van de eigen kiezers, 
omdat die je mede op grond van het programma van je partij hebben gekozen. 
 

Zeer mee 
oneens 

• Als eerder aangegeven hecht ik zeer aan het begrip 'zonder last of ruggespraak'. 
dit betekent niet dat een raadslid geen oog en oord moet hebben voor wat er 
onder de bevolking leeft. Maar hij/zij moet daar wel een eigen invulling aan geven! 

• De belangrijkste taak is het controleren van de uitvoerende macht en het 
opkomen voor het algemeen belang van inwoners, waarbij een ieder, maar zeker 
niet individueel het vertolken van opvattingen of emoties, zo goed mogelijk wordt 
meegenomen in afwegingen van algemeen belang. 

• De belangrijkstetaak is de lange termijn voro de gemeente op macro nievua in 
beeld houden. niet dat mivro geneuzel op korte termijn. dat is zelden belangrijk 

• Een raadslid komt op voor diegenen, die op hem stemmen, niet alle inwoners. Het 
vertolken van emoties is van ondergeschiktbelang. 

• Emoties horen niet thuis in de politieke besluitvorming. Die moet je dan ook 
vooraf omzetten in woorden zonder de realiteit uit het oog te verliezen. 

• Het algemeen belang van (alle) inwoners van onze gemeente is leidend, niet de 
opvattingen en emoties die inwoners hebben. 
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• Het is in deze tijd juist nodig niet primair en emotioneel te reageren. Hou je bij de 
feiten ook als dat geen leuke uitkomst is. De ervaring leert dat kiezer dat begrijpen 
en respecteren. Dat komt tot uiting in hun vertrouwen dat zij vervolgens schenken 
(46% van de stemmen 6 van de 13 zetels en sinds jaren steeds groeiend, 
beginnend in 1974) 

• Wel begrip. Niet vertolken. Het gaat erom dat we het beste besluit nemen voor 
iedereen. 
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Vraag 11. Wat vindt u de meest belangrijke rol die een gemeenteraadslid moet 

vervullen? 

 

Toelichting 
Vertegenwoordigen 
van de opvattingen 
en ideeën van 
burgers 

• . 

• Belangen  en effecten van besluiten ook op de langere termijn in het 
oog houden 

• Dit is een lastige, omdat  de politieke standpunten natuurlijk niet 
vergeten mogen worden. Daar zijn we om gekozen en er zijn zoveel 
meningen, maar participatie is van groot belang 

• Een raadslid vertegenwoordigt zijn achterban en de opvattingen die bij 
hen leven. Deze opvattingen moeten ook goed voor gemeente en zijn 
inwoners zijn 

• En dit met de gedachtegang van de partij in je achterhoofd 

• Het dienen van het algemeen belang op basis van argumenten in relatie 
tot het coalitieakkoord waarbij de standpunten van de eigen partij en 
achterban een afwegingskader kan zijn. 

• Ik ben gekozen door inwoners van Steenwijkerland en zie het als mijn 
plicht om hun stem te vertalen in de raadszaal. Uiteraard met de 
standpunten van mijn politieke partij. 

• In het verkiezingsprogramma staan de opvattingen en ideeen van 
burgers. Die burgers hebben aan jouw partij de voorkeur gegeven. Dus 
die moet je proberen zo goed mogelijk uit te voeren. 

• In lokale partij is er respect voor ieders standpunt. Maar consensus 
moet ook regelmatig. 

• Je vertegenwoordigd het deel van de inwoners die op jouw partij 
hebben gestemd. Dit is op basis van het verkiezingsprogramma. 

• Ook hier weer: Met beleid en verstand luisteren naar onze inwoners 

• Op basis van je politieke keuze maak je een selectie van de ideeen en 
belangen van burgers. Dicht bij de burger, bij je eigen opvattingen en je 
politieke kleur. 

• Spreekt voor zich 

• Vertegenwoordigen houdt wel in dat je ook kijkt naar grotere geheel. 
dus ook ándere opvattingen en ideeen meewegen. 

• Voor mij zijn hier meerdere antwoorden belangrijk. 1op1,   2op 3,    3op 
4 

• Waarbij deze opvattingen en ideeën van burgers zijn opgeschreven in 
ons verkiezingsprogramma, op basis daarvan hebben wij 8 van de 27 
raadszetels behaalt. Daar zullen niet alle opvattingen en ideeën in staan 
van alle inwoners. 
 

Vertegenwoordigen 
van de belangen van 
bepaalde groepen 

• Die kan per case verschillen. Rechtvaardig, betrouwbaar zijn belangrijke 
normen 

• Het is niet of/of maar en/en. 

• Mondige inwoners en meerderheidsgroepen krijgen het gemakkelijk 
voor elkaar dat er rekening met ze wordt gehouden. 
Minderheidsgroepen en kwetsbare inwoners hebben het hiermee veel 
moeilijker. Daarin heeft de raad een belangrijke rol. Dat is ook de kracht 
van de parlementaire democratie, t.o.v. de directe democratie. 
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Uitvoeren van de 
politieke 
standpunten van de 
eigen partij 

• Als basis, maar voor consensus is altijd een zo breed mogelijke 
samenwerking nodig en de verbinding met zoveel mogelijk inwoners 

• Altijd vanuit de eigen visie en missie van de partij alle informatie 
ophalen bij de burger en groepen van burgers en andere 
maatschappelijke organisaties maar ook van ondernemers. 

• De politieke standpunten van mijn partij zijn gebaseerd op de wensen 
/ideeën van onze inwoners. Dus, ja ik ben Volksvertegenwoordiger, 
maar wel zolang het het algemeen belang dient, de gemeenteraad is 
geen ombudsman. 
Kaderstellende rol en controlerende rol zijn evenzogoed belangrijk, met 
dat uitgangspunt dat je het altijd afweegt t.o.v wat de inwoners van 
onze partij verwachten. 

• De standpunten blijven uitgangspunt, al kunnen deze wijzigen in de loop 
van de tijd 

• Dit is altijd lastig als er maar een antwoord gegeven kan worden. De 
wereld is niet zwart wit. 
Het uitvoeren van politieke standpunten is het eerste waarvoor wij zijn 
gekozen. Ik zou daarbij ook de politieke ideologie willen noemen. Daar 
waar geen of nog geen standpunt over is ingenomen doen wij dat alsnog 
maar vanuit de ideologie en opvattingen van de burgers. 

• En vertegenwoordigen v/d belangen van bepaalde groepen. ( LTO Noord 
en Agrarische natuurvereniging ). 

• Kaders stellen, controleren, vertegenwoordigen is allemaal belangrijk. 
Vooral bij de 1e en 3e ben ik op het programma af te rekenen door de 
kiezer 

• Natuurlijk in combinatie met eigen ideeën en overwegingen, omdat ons 
partijprogramma niet overal een reactie op heeft. 

• Natuurlijk ook van burgers, maar zij verwachten dat ik er zit namens 
mijn partij en vanuit dat perspectief het algemeen belang afweeg. 

• Politieke standpunten eigen partij zijn het kader. Met een volmacht 
handelen is de invulling. 

• Raadsleden worden gekozen op basis van een verkiezingsprogramma. 
Vervolgens dienen raadsleden in hun raadswerk deze politieke 
standpunten zoveel mogelijk uit te voeren. 

• Tuurlijk hoor je de inwoners aan. Maar plannen moeten wel uitgevoerd  
worden. 

• Vanuit de standpunten van de partij (want die passen bij mij) bekijk en 
beoordeel ik vraagstukken. Soms betekent dat het vertegenwoordigen 
van bepaalde groepen (bijvoorbeeld de kwetsbaren), soms betekent dat 
het vertegenwoordigen van lokale opvattingen (burgerinitiatief). Het is 
echter altijd belangrijk om het algemeen belang voor ogen te blijven 
houden. 

• Voor mij zijn de eerste drie antwoorden gelijk, ik kies voor de derde 
omdat het meest duidelijk aangeeft waar ik sta. Politieke standpunten 
valt natuurlijk ook samen met opvattingen en ideeën van burgers, zelfde 
voor belangen van bepaalde groepen. 

• Zie ook vraag 10. Omdat je mét de standpunten van je partij ook de 
belangen van bepaalde groepen behartigt, had ik beide graag ex aequo 
willwn aanwijzen, maar dat bleek niet mogelijk. 

• Zie toelichting bij vraag 10 

• Zie verder de toelichting bij 10. 
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Met een volmacht 
van de kiezer 
handelen op basis 
van eigen ideeën en 
overwegingen 

• Beloftes aan inwoners voor de verkiezingen moeten zoveel mogelijk 
ingewilligd worden. Dat houdt het mandaat in. 

• Daarbij in ogenschouw nemend dat dit ook goed deels overeenkomt 
met de belangen en ideen van de burgers die op het gemeenteraadslid 
hebben gestemd. 

• De volmacht is gegeven op basis van je partijprogramma en op basis van 
persoonlijk vertrouwen bij het uitbrengen van de stem. 

• Die eigen ideeen en overwegingen verwijzen naar actuele 
omstandigheden, die altijd om een eigen interpretatie vragen 
Basis is logischerwijs het gedachtengoed van de partij, op basis waarvan 
volmacht van de kiezer is verkregen. Bij de actuele omstandigheden 
spelen gevoelens onder burgers een rol, al is het vreselijk lastig daar een 
goed beeld bij te krijgen. 

• Eigen ideeën en opvattingen sluiten uiteraard vaak aan bij de partij 

• Eigenlijk zijn hier meerdere antwoorden waar. Ik handel vanuit een 
politieke overtuiging (partijstandpunten) en de kiezer (burger met zijn 
ideeën) heeft me daarvoor een mandaat gegeven. 

• Eigenlijk zou mijn antwoord een mix zijn van vertegenwoordigen van 
standpunten van de partij met een volmacht van de kiezer en luisterend 
naar bewoners 

• Het Algemeen Belang wegen en daarbij het verkiezingsprogramma als 
uitgangspunt nemend. 

• Het belangrijkste is ,op basis van eigen ideeën, de gemeente goed 
besturen tot welzijn van de burger 

• Het programma dat wij laten zien is in hoge mate leidend. Daarin staan 
niet alleen leuke dingen. Wij mogen dan ook met een ruim mandaat 
werken en dit proberen te realiseren. 

• Je ambities en plannen verwoord je in een verkiezingsprogramma, 
daarna communiceer je de gemaakte keuzes eerlijk en leg je ook uit dat 
sommige zaken niet kunnen; beloven dat iedereen werk krijgt of dat de 
belasting wordt afgeschaft is onmogelijk. 

• Je hebt een mandaat voor vier jaar gekregen van je kiezer. Die heeft op 
basis van mijn opvattingen en programma gekozen. Ik geef mijn 
committment om dat zo goed mogelijk uit te voeren, maar moet daar 
wel steeds belangenafwegingen maken. Tussentijds verantwoord ik die, 
ik luister goed naar de burgers als het zaken betreft die we niet van 
tevoren hadden bedacht en na vier jaar mag de kiezer besluiten of ik het 
goed gedaan heb of niet. 

• Je moet luisteren naar de inwoners, maar keuzes maken die bij jouw 
partij en dus ook kiezers staan 

• Met dit antwoord is natuurlijk het afleggen van verantwoording wel 
essentieel! 

• Met uitvoering partijprogram, coalitieprogram en zo mogelijk input uit 
gemeente. 

• Met zoveel mogelijk input  vanuit de inwoners. Dat is niet op ieder punt 
mogelijk 

• Moeilijke keuze, immers zijn het alle 3 de eerste punten die van 
toepassing zijn bij deze vraag. Daarom gekozen voor het 
geneutraliseerde punt 'met volmacht...' 

• Ook wel weer kijkend naar algemeen belang. En beseffen dat we een 
kleine groep van inwoners vertegenwoordigen. 
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• Uiteindelijk maak je als raadslid de keuze wat jij denkt dat goed is voor 

de gemeenschap. Je vertegenwoordigd daarmee niet de opvattingen en 
ideeën van burgers, ook niet de belangen van bepaalde groepen (als iets 
dan alle groepen). Standpunten van je partij zijn een vertaling van wat 
(volgens jullie) goed is voor de gemeenschap (zie voorgaande). 
Uiteindelijk handel je op basis van je eigen ideeen en overwegingen die 
als het goed is de reden zijn dat je stemmen hebt gekregen. 

• Vermits dat in de communicatie met de kiezer en =daarna ook als 
gekozene gevolgd wordt met het verwerven van draagvlak voor de 
ingenomen standpunten 

• Wel met volmacht kunnen handelen, maar heel goed luisteren naar 
burger, gaan praten, kijken naar situaties en soms ook vechten voor 
belangen van groepen over wiens hoofd wordt geregeerd. 

• Zonder last gekozen met een mandaat voor 4 jaar. Uiteraard met morele 
plicht verantwoording af te leggen aan diegene van wie het mandaat is 
gekregen. 
 

Anders, namelijk • Alle burger belangen meenemen en een volwaardige afweging maken 
vanuit eigen visie en kennis tevens vanuit gezond denken en handelen. 
Je bent bewust voor een bepaaalde partij de politiek in gegaan, die visie 
waar je achter staat zal dan zelden knellen en past ook bij jou zelf als 
persoon. Is dat niet zo dan zit je bij de verkeerde partij. 

• Belangrijkste rol is het beoordelen van beleid waarbij je uitgaat van 
belangen en ideeën van burgers, politieke standpunten en 
toekomstvisie 

• Bij het vertegenwoordigen van de inwoners neem je uiteraard de 
opvattingen en ideeën mee. 

• De hier gegeven keuzes zijn te beperkt. De controlerende en 
kaderstellende rol zijn gelijkwaardig aan de vertegenwoordigende rol. 

• Handelen in het belang van de gemeenschap, gemeente dus in het 
algemeen belang getoetst aan het eigen partijprogramma indien nodig. 

• Het Algemeen Belang daar legt het raadslid de eed op af. Dit is geen 
holle frase. Het is de resultante van alle mogelijke belangen die 
gewogen moeten worden. De opvatting van de politieke 
bloedgroep/mijzelf is een belangrijke maar niet de enige, de 
verantwoordelijkheid is breder. 

• Inwoners voelen vaak zeer gepassioneerd voor onderwerpen daardoor 
krijgen ze vaak tunnelvisie. als gemeenteraadslid moet je hun 
opvatingen, ideeen en emoties meenemen in het vormen van je 
standpunt, maar je moet ook naar het grotere geheel blijven kijken. als 
gemeenteraadslid ben je samen verantwoordlijk voor een goed beleid in 
de hele gemeente. 

• Kaders stellen, met oplossingen komen, blijven luisteren in de wijken en 
buurten, samenwerken met college en alle raadsleden. 

• Ligt aan het onderwerp..... doel 

• Maatschappelijke problemen haal je op bij burgers en belangengroepen, 
bij de legitimiteit spelen de opvattingen van mijn partij een belangrijke 
rol, efficientie heeft met eigen ideen/ervaring/kennis te maken 

• Natuurlijk ben je gekozen en vertegenwoordig jij jouw achterban. Maar 
wel vanuit jouw verkiezingsprogramma. Als je in de raad zit, dan is jouw 
rol als raadslid om samen met jouw collega's van alle partijen 
kaderstellend en controlerend op te treden. 
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• Natuurlijk vertegenwoordig je jouw partij en hebben de uitgangspunten 
en het programma invloed op het handelen in de raad, het is belangrijk 
daarnaast kennis te hebben en nemen van wat er in de samenleving 
speelt, maar wel altijd het algemeen belang in het oog houden. 

• Op twee komt met een volmacht van de kiezer handelen op basis van 
eigen ideeën en overwegingen. 

• Steeds blijkt de praktijk anders dan het theoretisch voorstel , de raad 
laat de controlerende rol t.a,v. de uitvoering van de kaders te vaak 
liggen. 

• Vertegenwoordigen is van groot belang, maar niet op de hier genoemde 
aspecten. Daarnaast hevht ik zeer aan onze kaderstellende en 
controlerende taak. 

• Waar mogelijk inwoners zelf aan zet. 
 

Weet niet • Je vertegenwoordigt (groepen) inwoners in hun belangen. Weegt 
voorstellen af in algemeen belang(en) en naar politieke standpunten van 
je partij. Dus een soort van mengeling van gegeven keuzes hierboven 
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Vraag 12. "Voor een goed functioneren als raadslid is het niet noodzakelijk om veel 

kennis te hebben van wetten en regelgeving" 

 

Toelichting 
Zeer mee 
eens 

• Al doende leert men, het kost wel meer tijd om overal in te lezen. 
 

Mee eens • Al do0ende leer ja maar de wettelijke kaders helpen bij de meningsvorming en de 
afbakening wat je als raadslid kunt doen; en dan : "eenieder wordt geacht de wet 
te kennen" Mooi uitgangspunt maar in de praktijk niet te doen al kun je het wel 
proberen te volgen 

• Al valt er veel te leren door navragen en onderzoek te doen 

• Bij twijfel over onrechtmatigheid van zaken kan ik altijd terecht bij de griffie. Zij 
[3stuks] zijn altijd in staat om mij te informeren. 

• De gemeenteraad moet er vanuit kunnen gaan, dat beleid juridisch 
dichtgetimmerd is. Dat is ook vaak mijn vraag aan het college. 

• DE grifie kan je met de wet en regelgeving helpen 

• Definitie dingetje, wat is veel? Organisatie en griffie moet een raadslid 
ondersteunen onafhankelijk van zijn juridische kennis om zijn ideeën helder te 
maken. 

• Die kennis kunnen mij anderen wel mee helpen. 

• Een daarbij hoort ook kennis van Europese Richtlijnen en Regels, nooit moeilijk te 
vinden en transparant opgesteld. 

• Enige kennis daarvan is wel handig. Maar vooral logisch nadenken is van groot 
belang 

• Het is als basis niet nodig uitgebreide wetskennis te hebben. Wel is het 
noodzakelijk bij betreffende onderwerpen zoals het voorbeeld RES, van voldoende 
informatie te worden voorzien. Dit is mede aan de griffie om de raadsleden te 
ondersteunen. 

• Het is wel handig juridisch onderlegt te zijn. Als het goed is levert de griffie de 
inhoud aan van waar de beraadslaging over gaat ook de wetten en regelgeving. 

• Het is wel zaak dat je wetten en regelgeving kan (laten) vertalen naar 
consequenties. 

• Het kan vooral handig zijn, met name regelgeving. 

• Ik weet waar de informatie te vinden of te halen is. 

• Je hoeft niet op alle terreinen (parate) kennis te hebben. Wel wenselijk wanneer 
er binnen de fractie mensen zijn die hier wél kennis van hebben. Daarnaast is deze 
kennis zo nodig op te halen. 

• Juist als je niet gehinderd wordt doir kennis stel vragen waardoor andere wettelijk 
toegestane wegen onderzocht worden 

• Kennis die ik niet heb is volop aanwezig én beschikbaar in de ambtelijke 
oragnisatie 

• Kennis is op te halen bij de ambtenaren 

• Kennis van wetten en  regelgeving is in de fractie verdeeld. Niet iedereen hoeft 
alles te weten. 

• Met het complexer worden van ook het besturen van een gemeente wordt het 
steeds moeilijker om te kunnen varen op een 'lekenbestuur' waar dat eigenlijk nog 
steeds de kern is van ons democratisch stelsel. Maar zonder die kennis(-
ontwikkeling) wordt de afhankelijkheid van de kwaliteit van de voorgelegde 
besluitvorming steeds belangrijker, terwijl die niet beter wordt. 
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• Veel kennis is niet nodig; beetje kennis is makkelijk. Daar waar het nodig is, wordt 
o.a. door de griffie e/o ambtenaren zaken verduidelijkt en uitgelegd. Ook bij 
vragen kun je daar terecht. 

• Veel kennis zelf hebben is m.i. Niet noodzakelijk 

• Wanneer het nodig is om de kennis te hebben voor een bepaald dossier dan kan er 
ambtelijke ondersteuning worden gevraagd. Meer in het algemeen kan er tijdens 
het raadslidmaatschap altijd een cursus of workshop worden gevolgd. Iedereen 
moet raadslid kunnen zijn zodat de gemeenteraad een afspiegeling is van de 
bevolking. 
 

Neutraal • Dat hangt er heel erg vanaf hoe je de rol ziet. Je wilt/moet wel iets inbrengen wat 
juridisch haalbaar is en als je dat echt wil dan moet je je soms wel verdiepen in 
wetten en regelgeving. Dit zou je eventueel ook door de griffie kunnen laten doen 
maar ik vind het persoonlijk te achterlijk voor woorden als mensen iets aanhalen 
uit een andere gemeente wat totaal niet juridisch haalbaar is. 

• Dat laat ik graag over aan de organisatie. Ik kijk meer naar de uitwerking, wat is 
het resultaat. 

• Dit gaat niet altijd op, op sommige onderdelen is juridische kennis een pre. Zeker 
als je dankt dat het anders is, informatie inwinnen en opvragen. 

• Een raadslid is geen ambtenaar die dat alles wel moet weten. Grote lijnen moeten 
wel bekent zijn. Mocht het noodzakelijk zijn wel te weten dan opvragen via griffie 

• Enige kennis van de vormgeving van de samenleving is noodzakelijk. 

• Enige kennis wel noodzakelijk. Veel kennis niet - een raadslid is geen super-
ambtenaar. Wat nodig is, is genoeg informatie om je program tot uiting te 
brengen. 

• Het is niet de belangrijkste kennis die je moet hebben, die kennis zit in het 
gemeentelijk apparaat en die kan je daarbij assisteren 

• Het is niet per se noodzakelijk maar soms wel handig en verstandig. 

• Het is ondoenlijk om alle stukken te lezen naast een baan. 

• Het is wel essentieel dat je als raadslid globaal weet waar je informatie kunt halen 
(organen van bijstand) om zelf problematieken en andere zaken aan te kunnen 
pakken. 

• Het is wel handig als je er kennis van hebt. Maar ook tijdens een raadsperiode kun 
je dat leren, ook al vergt dat heel veel tijd. Er wordt altijd gezegd dat iedereen zich 
verkiesbaar kan stellen en dus raadslid kan worden maar dat is niet waar. Het zijn 
vaak complexe vraagstukken. Een bepaald opleidingsniveau is dan wel handig. Ook 
al zou dat niet zo moeten zijn 

• Het is wel handig om te kunnen weten of iets wettelijk niet, of juist wel kan. 
Windmolengevechten geven over het algemeen weinig voldoening als je daar niet 
op bedacht bent. 

• Het maakt je werk wel makkelijker, daarnaast heb je wel de griffie om te 
adviseren. 

• Het si belangrijk te wten dat er regels zijn en dat die invloed hebben. De rol van de 
griffier is hier belangrijk, want ondersteuning noodzakelijk 

• Het woordje veel maakt het ingewikkeld. Wat is veel ? 
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• Hoewel het zeker een groot voordeel is, is het niet altijd noodzakelijk voor het 

functioneren als raadslid, mits die kennis wel aanwezig is bij het college van b&w 
en het ambtelijke apparaat. Tot op heden hebben zij raadsleden altijd goed 
kunnen informeren over wetten en regelgeving wanneer dit zou gaan botsen met 
besluitvorming. Dit kan bijvoorbeeld gaan om overbodige en/of niet uit te voeren 
moties of het om wat voor reden dan ook wel/of niet uitstellen van een 
raadsvoorstel. Als we die kennis niet in huis zouden hebben gehad, dan zou het af 
en toe een zooitje worden, 

• In ieder geval de weg weten om deze kennis te vergaren. 

• Je moet wel enige kennis hebben. Je kunt altijd hulp krijgen van fractie, griffier of 
ambtenaar. Er is een toegankelijke attitude. 

• Kennis te hebben van wet en regelgeving is in deze een te groot woord. Op dit 
gebied zijn er voldoende mogelijkheden om advies in te winnen. Zeker bij de 
landelijke partijen is er voldoende expertise. 

• Niet ‘veel’, maar wel de beginselen van goed bestuur en wetgeving. Een goed 
geïnformeerde leek dus. 

• Niet altijd te hebben. Wel moet je het snel eigen maken wanneer relevant en op 
hoofdlijnen 

• Niet heel veel kennis, maar wel enige kennis over de dossiers waar je 
verantwoordelijk voor bent. Het is ook belangrijk om duidelijkheid naar inwoners 
te kunnen geven in bijvoorbeeld participatie trajecten. In sommige trajecten zijn 
goedkeuring van natuur wet en regelgeving belangrijk (ADC-toets), daar moet je 
wel iets van af weten. 

• Noodzakelijk is het niet, het maak het wel makkelijker als er kennis van zaken is. 

• Te veel inzetten op kennis kan er toe leiden dat het raadslid verlengstuk wordt van 
de ambtenaar. Om dat te voorkomen is minstens zo belangrijk dat her accent 
wordt gelegd op toepassing van kennis, vanuit kennis van hetgeen er leeft in de 
samenleving 

• Wetten en regelgeving kun je te alle tijden nakijken. 

• Zijn altijd op te zoeken, ze veranderen toch nogal eens.  
Wel handig is als je weet waar je ze kan vinden. 

• Zolang je, je maar voor het debat voldoende over geldende wet en regelgeving 
laat informeren. 
 

Mee 
oneens 

• De gemeenteraad behoort een lekenbestuur te zijn. Relevante informatie dient 
transparant te worden gedeeld. In de praktijk is dit vaak anders. 

• Een Raadslid moet weten binnen welke wet- en regelgeving zijn besluit valt., welke 
kaders maar ook ruimte er is voor 'coleur local' 

• Enige kennis is wel nodig om geen onzin te verkopen. Heb je die niet, dan kun je 
die kennis ophalen. 

• Enige kennis is zeker noodzakelijk, zoals weten waar welk bestuursorgaan waar 
over gaat. 

• Griffier, college, ambtenaren etc. kunnen hier goede ondersteuning bieden. 

• Het blijkt dat je als raadslid een grote kennis achter stand hebt tov college en 
ambtelijke organisatie. Als daarvan dan niet de volledige en op tijd informatie 
vandaan komt moet je met parate kennis het voorstel kunnen onderbouwen of 
afkeuren. Nu worden we zsoms met een kluitje in het riet gestuurd, de volledige 
raad, ook de coalitie. Blijkbaar is dat een bewuste strategie van het college om je 
slagkracht juist te verkleinen. 

• Hoewel je natuurlijk informatie kunt vragen aan griffie en ambtenaren, is het wel 
handig om enig inzicht te hebben in wet en regelgeving. 
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• Ik vind de vraagstelling negatief. In de vraag had m.i. "niet" weggelaten moeten 
worden, dit zou de interpretatie bevorderen. 

• Je hoeft de wetskennis niet persoonlijk te hebben, maar enig begrip van de manier 
waarop wetten en regels tot stand komen en werken moet wel aanwezig zijn. 

• Je moet een goede basisdkernnis hebben. Je moet weten waar je de informatie 
kunt verkrijgen 

• Je moet wel enige basiskennis hebben om te voorkomen dat je onzinnige dingen 
zegt en voorstelt 

• Natuurlijk kan je de griffie vragen stellen op dit gebied, maar het is wel degelijk 
handig om te weten wat er wel en niet wettelijk mogelijk is in de gemeente 

• Oneens, ookal vind ik dit feit jammer 

• Overigens zijn er nogal wat wetten en regelgeving in Nederland. Voor elk 
akkefietje wordt er weer een regel of wet gemaakt. En juist dit maakt het voor het 
functioneren van een raadslid moeilijk. Bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau staan 
in de APV zo veel regeltjes waar toch niet op gehandhaafd wordt. Het is maar om 
zich in te dekken voor het geval dat. En landelijk gezien is dit ook het geval. 

• Soms is het fijn extra info te krijgen 

• Van belang! Al was het maar om de stelligheden van anderen te kunnen 
weerleggen. Zeer tijdrovend. 

• Zonder enige kennis van wetten en vooral regelgeving is het moeilijk een juiste 
beoordeling te doen m.b.t inrichting van beleid. 
 

Zeer mee 
oneens 

• . 

• Dat is domheid ten top. En domheid komt al vaak genoeg voor in de 
gemeenteraad. Als iemand boos is op het gemeentelijk beleid t.b.v. de jeugdzorg 
omdat een jeugdtheatergroep geen subsidie meer krijgt, en dit stug volhoud, 
begrijp je niet veel van de jeugdwet.... 

• Er wordt veel te vaak maar wat geroepen in de gemeenteraad, terwijl dat in 
tegenspraak is met lokale of bovenlokale regelgeving 

• Gebrek aan specifieke kennis is soms erg lastig 

• Ik ben jurist. Dat maakt dat ik het soms storend vind dat over zaken gesproken 
wordt die simpelweg niet kunnen of allang bij wet geregeld zijn. 

• Is 1 vqn de grootste ellendes. Mensen die raadslid zijn en niet weten en lezen. 
Ondergang van de democratie. Moet rijbewijs ingevoerd worden voor het zijn van 
raadslid. Wat is de wet wat mag wel en niet. etc. 

• Juist die kennis zet je op voorsprong. Geen kennis op achterstand. 

• Wet en regelgeving hoort bij de kaders. 
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Vraag 13. Vindt u dat de gemeenteraad de regie in handen heeft bij de Regionale 

Energiestrategie (het duurzaamheidsbeleid)? 

 

Toelichting 
Ja, volledig want 
de 
gemeenteraad 
bepaald de 
kaders 

• Actueel 

• Bepaalt 

• Binnen de ruimte, randvoorwaarden en mogelijkheden die wetgever en 
buurgemeenten je gunnen. 

• In Boxmeer is het RES bod bijna afgerond. Proces is open minded al bijna 
twee jaar bezig waarop raadsleden en college gezamenlijk gespard hebben 
en in werkoverleggen richtingen aangegeven zijn. 

• In de regionale Energiestrategie heeft onze gemeenteraad een 
aandachtsveld toegevoegd. "De waarde van het landelijk gebied" . dat is 
onmiddellijk toegevoegd 

• Maar is wel beperkt door samenwerking in regio en de informatie die de 
raad krijgt 

• Met partijen in de regio. 

• Ook hier geldt dat raadsleden en ook professoren hier niets van snappen en 
wij wel kaders mogen en mogen stellen. De 1 zegt gas blijven houden en de 
ander zegt atoomenergie>?! 

• Staan aan de start van invulling geven/ kaderstelling 

• We hadden al een regionale energiestrategie bij ons in de Achterhoek (een 
Achterhoekse strategie niet zijnde RES). Dat wordt nu in de kaders van de 
RES geperst. 

• Wel is de RES nog erg prematuur. Spelregels worden bepaald gedurende de 
rit. Dat helpt draagvlak vanuit samenleving niet. Maakt kans op 
nondiscussies groot! 

• Wij hebben hier als raad zelf aan moeten trekken maar de 
portefeuillehouder is echt een verlengstuk van de raad geworden 
 

Ja, maar vooral 
het college van 
B en W heeft 
het voortouw / 
neemt daarbij 
het initiatief 

• . 

• ….. de gemeenteraad bepaald...…… bepaald is met een t. 

• Bepaald is niet goed. Moet bepaalt zijn. 

• Bepaald moet zijn "bepaalt".... 

• De gemeenteraad bepaald niet alleen de kaders niet, maar bepaalt ze ook 
nauwelijks. 

• De RES wordt vastgesteld in een ondoorzichtig onderhandelingsproces. Je 
kunt daar moeilijk invloed op uitoefenen. 

• Dit is zo belangrijk dat er een werkgroep is gemaakt waarin college- en 
raadsleden met ambtenaren plaats hebben genomen. Deze groep komt elke 
twee weken bijeen. Ook is RES een vast agendapunt op de 
commissievergaderingen. 

• Er zijn regionale mogelijkheden om informatie op te doen. Daaruit blijken de 
kaders die landelijk en provinciaal gelden. Vervolgens komt er een regionaal 
stuk waarmee raad aan de slag kan. 

• Graag correcte spelling gebruiken: 'bepaalt' in plaats van 'bepaald'. 
Spelfouten komen amateuristisch over. 

• In de eerste keuze hierboven moet het woord “bepaald” “bepaalt” zijn. Met 
een “t” dus. 

• Invloed op de regionale energiestrategie is slechts beperkt - dat kan ook tot 
conflicten voeren tussen bijv. provincie en gemeente. 
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• Kaders komen vooral uit de regio. 

• Ook hier gaat het om een goede samenwerking tussen raad en college. 

• Voor de Regio zijn het college afspraken met andere gemeenten, waarbij je 
de wethouder in positie brengt als gemeenteraad. Die regie hebben we zelf, 
de kaders van de regio niet. 

• Wethouders maken plannen in regionaal verband en leggen die vervolgens 
voor aan de raad. Aangezien het dan gaat om regionale plannen, kun je als 
individueel raadslid al niet zo veel meer corrigeren of toevoegen. 
 

Nee, want het 
college van B en 
W schrijft voor 
welke keuzes we 
hebben als 
gemeenteraad 

• Absoluut niet. De wethouder duurzaamheid legt ons eigenlijk enkel voor 
welke afspraken er in de regio gemaakt zijn. Er valt dus nog maar zeer weinig 
te kiezen. Zij heeft een mandaat om namens de gemeente besluiten te 
nemen. Het uiteindelijke resultaat kunnen we goed of afkeuren maar 
bijsturen kan bijna niet. 

• De coalitiepartijen blijven zeer behoedzaam onder het mom van 
betaalbaarheid. Met name bedrijven/ondrnemers mogen in deze regio 
vooral niet geremd worden. De OZB voor bedrijven is bijvoorbeeld wederom 
gelijk gebleven. Regionaal is het een lappendeken, waar geen gezamenlijk 
beleid uit zal voortkomen. 

• De gemeenteraad staat erg op afstand bij de RES. Een wethouder is 
betrokken bij de besluitvorming, maar gaan het te ver, dan fluit de raad ze 
terug. 

• De RES is een compromis aan de ene kant en lijkt wel een dogma aan de 
andere kant. 
Het alleen mogen benoemen van lokaties geeft aan dat windmolens en 
zonneparken er doorheen gedrukt moeten worden. Er is geen ruimte voor 
alternatieven zoals  Waterstof en/of Kernenergie.   Het is de verkeerde 
dicussie! 

• De voorbereiding is dusdanig (gezamenlijk met 12 andere overheden) dat 
voor de afzonderlijke radem nauwelijks ruimte overblijft om te beinvloeden 

• Een aantal onderwerpen gaat ons de komende decennia bezig houden. 
Daarbij is het goed het vooraf te hebben over de regie rollen en hoe het 
geregisseerd gaat worden. Daarmee wordt/is onvoldoende rekening 
gehouden. Er spreken nu groepen mensen over die het wel eens zijn. Maar 
het gaat uiteindelijk om draagvlak. Het is echt een misvatting te denken dat 
er straks als een blind paard achter de plannen wordt aangelopen. 

• Het college van B & W moet voldoen aan de opgave die de provincie stelt. 
De Provincie moet voldoen aan de opgave van het Rijk. We kunnen kiezen 
voor een bepaalde wijze van invulling (uitvoering) maar omdat de opgave 
hoog is kan het niet anders dan dat de invulling wordt aangevuld met keuzes 
die niet de voorkeur hebben. Ook is het lastig om de lokale keuzes te zien in 
de opgaven als geheel omdat regio’s alleen informatie krijgen over de 
keuzes in de eigen regio. 

• Het is vooral de regionale samenwerking die de keuzes bepaald heeft, als je 
als raad iets anders wilt, kun je beter in de regio zoeken naar steun. De 
wethouder op pad sturenheeft weinig zin, als jouw gemeente een 
minderheid is. Dan wordt de RES niet aangepast. Overigens moet het 
precieze bod nog worden bepaald en besproken. 

• Totaal onnozele discussie. Overheid heeft al bepaalt wat er moet gebeuren 
op een termijn die de gemeente niet bij kan sloffen. We krijgen de inwoners 
niet binnen 5 jaar 180 graden om. Deze transitie duurt gewoon een 
generatie. 
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• We krijgen te weinig informatie. Keuzes worden door wethouders 
voorgelegd en zijn beperkt. 
 

Nee, als 
gemeenteraad 
hebben we 
daarover nog 
niet gesproken 

• Er zijn nu nog participatietrajecten en werkgroepen die de gemeentelijke 
strategie voorbereiden 

• In 

• Kleine kanttekening; er is een raadswerkgroep energietransitie die 
meespreekt maar er zijn ook coalitieafspraken. Persoonlijk ben ik benieuwd 
wat er gebeurd als dit onderwerp uiteindelijk in de raad ter sprake komt 

• We hebben wel links en rechts wat informatie gekregen 

• Wij hebben zijdelings iets in kunnen brengen maar echt zake die er toe doen 
niet. 

• Zolang de landelijke overheid niet weet hoe die transitie vorm gegeven moet 
worden, wacht  ik af. 
 

Anders, te 
weten: 

• ….Ja, volledig want de gemeenteraad BEPAALT de kaders. Dus bepaald met 
een d is een grove fout! 

• Bij ons in de Noordkop gaat dat in gezamenlijkheid in de Regionale Raad 
Noordkop. Die brengen de adviezen uit naar de betrokken raden. 

• De hoofdlijnen liggen vast en via tafels kom je maar een fractie van de 
problematiek tegen. De kaders zijn gesteld door het Rijk. Sommige 
onderwerpen zijn gewoon taboe te wijl je kan uitrekenen dat je nooit met 
zon en wind de doelen van Parijs kan halen. Va nt aardgas af is er ook zo 
een. Heb je stadsverwarming dan kun je dit nog met drie ogen zeggen om je 
investering ook later met Geothermie zo goed mogelijk te verdelen. Maar 
het is erg in gekaderd. 

• De invloed van een individuele raad is beperkt omdat regionaal afspraken 
gemaakt worden. De situatie is vergelijkbaar met de beperkte invloed van 
een individuele gemeenteraad bij een GR. 

• De raad heeft in de regie een belangrijk aandeel, maar moet hierin goed 
samenwerken met college, burger, buurgemeenten en provincie. 

• De raad heeft wethouder duidelijke opdracht moeten meegeven: kom uit 
die stoel en ga actief in RES zitten. Waak ervoor dat je straks wordt verrast  
omdat we onze mond niet hebben opengedaan en meegedacht over wat 
past in onze gemeente. 

• De RES is een slecht uitgevoerde farce die is geformuleerd door een club van 
lobbyisten zonder dat er een burger aan te pas is gekomen. Het 
eindresultaat van het proces is hetzij uit de hand lopend ongenoegen bij de 
burgers, hetzij een dictaat van de provincies naar de gemeentes. En die 
moeten het dan maar zien door te drukken. 

• Dit ligt wat complexer dan de vraagstelling suggereert. Via Parijs 2015 en het 
Klimaatakkoord krijgen de gemeentes natuurlijk een opgave opgelegd, maar 
daarbinnen is er  ruimte voor eigen keuzes. 

• Doordat de woningeigenaren in deze wijk een kettingbeding hadden waarbij 
de woningen geen gasaansluiting mochten hebben, was de gemeente 
gedwongen om op de energie transitie vooruit te lopen. 

• Eerst was de informatie vooral verwarrend, intussen is er wat meer 
duidelijkheid. De kaders liggen grotendeels wel vast, nu nog de lokale 
uitvoering. Dat laatste heeft de gemeenteraad wel degelijk wat over te 
zeggen. 
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• Er is geen democratisch gremium. We moeten de RES als regio opstellen, 
terwijl er niets is, geen gemeenschappelijke regeling of wat dan ook. De 
bewoners beginnen ook al te klagen dat ze geen invloed hebben. 

• Er staan hier diverse tegenstrijdigheden in de maatschappij. wel 
windmolens, geen zonneparken op landbouwgrond, wel niet 
energieneutraal 2030. als je hier de burger het heft in handen geeft, komt er 
geen oplossing. 

• Is nog 'going concern' maar ik heb mijn ernstige twijfels in hoeverre wij dit 
als raad kunnen sturen. Ben bang van niet. 

• Landelijke doelstelling mag regionaal ingevuld worden. Nog even afwachten 
of de landelijke overheid ook daadwerkelijk los kan laten in de keuzes die 
door de gemeenten gemaakt worden. 

• RES is een onding/gedrocht. De opdracht om gemeentes te vragen hoeveel 
windmolen en zonneweides ze willen plaatsen maakt dat de steun voor 
duurzameveranderingen afneemt. 

• We hebben geen regie, maar zouden dat wel meer moeten hebben. 
Daarvoor moeten we onszelf in positie brengen door bijvoorbeeld het 
uitkoopbeleid van boerenbedrijven naar ons toe te trekken. 

• Zaken worden laat in de tweede kamer behandeld, dan moet het snel door 
naar provincie, en dan komt alles voorgebakken bij de raad en die krijgt het 
voor kennisgeving omdat besluitvorming al eerder moest. Alleen besluiten 
over bestemmingsplannen van zonneparken etc is aan de raad. En zorgen 
dat de lande;lijke doelen worden behaald ligt bij de raad. Wetgeving loopt 
achter de feiten aan in deze, grote energie partijen zien hier hun kans. De 
raad staat erbij en kijkt ernaar. 
 

Weet niet • Er was geen duidelijke visie aanwezig over energie-opwekking. Concept RES 
wordt achteraf pas besproken in de raad. 

• Er zijn al meerdere moties over duurzaamheid de revue gepasseerd, maar 
hoe zich dit verhoudt tot de RES weet ik niet. Wel weet ik dat we 
achterlopen, niet alleen in tijd maar vooral in financiën. Financiële zorgen 
voeren in onze raad de boventoon, wat inhoudelijke discussies niet ten 
goede komt. 

• Ligt  bij andere fractieleden, ik heb me er nog onvoldoende in verdiept. 
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Vraag 14. Wat betekent de invoering van dit voorstel voor de positie van de 

gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan? 

 

Toelichting 
Deze 
verslechtert 

•  
Al deze schijnconstructies om de steeds groter wordende gemeenten via 
initiatieven allerlei rechten cq mogelijkheden te geven spreken meestal maar 
een beperkte doelgroep aan die toch al vaak dicht aan de politiek gelieerd is. Ik 
mis een deugdelijke onderbouwing van het veronderstelde probleem en als die 
er niet is zal een veronderstelde oplossing nooit te toetsen zijn op het resultaat..  
Hetzelfde kennen we bij participatie initiatieven, op papier heel mooi maar 99 
van de 100 x is het een NIMBY discussie of geldvraag. 
De raad zou het college vaker moeten challengen en dus nog explicieter aan 
verantwoording moeten onderleggen, juist ook op onderdelen hoe zij bewoners 
betrekken. 

• Bewoners handelen altijd in eigen belang. 

• Bij een referendum zie je al dat vaak gestemd wordt uit emotie, dit gevaar zit 
ook  zeker bij Right to Challenge. 
De nieuwe omgevingswet zal veel meer lucht geven en maakt het invoeren van 
Right to Challenge overbodig. Daarnaast een goed idee vind altijd gehoor, of bij 
het college of bij raadsleden. 

• Burgers kunnen hun invloed uitoefenen via een burgerpeiling en/of 
burgerparticipatie. Overnemen van taken van de overheid gaat te ver. 

• De positie van de raad wordt onduidelijker . In die zin verslechtert de situatie. 
Het zou in de praktijk best tijdelijk goed kunnen werken. Ik zie dit meer voor 
kortlopende projecten. 

• De raad boet aan macht in maar dat hoeft niet slecht te zijn. 

• Denk niet dat dit een goed idee is. Er zijn talloze mogelijkheden tot 
burgerparticipatie, maar de uitvoering moet in handen van de gemeente blijven 
anders krijg je de situatie dat de grootste schreeuwers zich overal mee gaan 
bemoeien. Dat wordt onwerkbaar. 

• Dit verslechterd, nog minder democratie, mondige burgers kunnen zo hun 
stempel drukken op de zwijgende meerderheid, het holt de democratie uit. 

• En dat is zeer terecht. Het systeem van een burgemeester (en wethouders) met 
een raad in een kleine gemeente is niet meer van deze tijd en is hard aan revisie 
toe;.  
Kost bakken geld en leidt niet tot het beste bestuur. Gemeenteraden zijn niet 
m,eer in staat om de juiste beslissingen te nemen gegeven het kolossale 
afbreukrisico. 

• Er is maar een heel klein deel van wat er voorbij komt in de raad, waar de raad 
echt iets kan veranderen. Meeste gaat over coma`s en punten. 
De term van onder af is in gemeenten niet van toepassing. Top Down vanuit de 
overheid is nog de cultuur. 

• Het ondermijnd de positie van de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in 
ene gemeente.  
Laten we het eerst eens uitproberen op landelijk niveau 

• Het schept verwachtingen en kan tot gevolg hebben dat  mensen tegenover 
elkaar komen te staan, als er verschillende belangen of opvattingen zijn 
(bijvoorbeeld in een buurt).  
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Risico op teleurstelling is groot. Vertrouwen in de politiek en het aanzien van de 
politiek neemt af. 

• Ik ben van mening dat inwoners taken niet overnemen maar over de invulling 
participeren. De gemeenteraad blijft het “hoogste orgaan” al is het om vooraf 
kaders te stellen en achteraf te toetsen of proces goed doorlopen is en alle 
belangen zijn meegenomen. 

• Ik ben zeer voor burgerparticipatie. We moeten niet doorslaan want dan wordt 
het schijndemocratie. De rad is democratisch gekozen en beslist uiteindelijk. 

• Ik zou willen dat het rijk eerst orde op zaken stelt en het geld geeft wat voor alle 
decentralisaties nodig is, zodat het gemeentebestuur op orde kan komen. 

• Inspraak van inwoners is prima. Daar moet de raad rekening mee houden. De 
raad is gemandateerd en blijft eindverantwoordelijk. 

• Je loopt het risico dat de grootste schtewers hun zin door drijven 

• Maar hoeft niet te betekenen dat initiatieven slechter zullen worden uitgevoerd 

• Meest mondige mensen profiteren hiervan 

• Raad mag puinruimen als het flopt. 

• Raadsleden durven vaak al geen gevoelige beslissingen te nemen. Op deze 
manier krijgt een luide minderheid meer macht. 

• Taken staan bijna nooit geheel op zichzelf en hebben nagenoeg altijd invloed op 
andere taken. Dan kun je als raad niet goed meer kaderstellentd zijn; Een door 
de inwoner overgenomen taak, kan maken dat een andere taak veel duurder 
wordt, of niet goed meer kan worden uitgevoerd; vb Groenonderhoud, hier 
werken ook mensen uit de (voormalige) WSW. Groenonderhoud kan door 
inwoners best goedkoper, maar wat moet de WSW-er dan doen? 

• Verslechteren is een waardeoordeel, de positie wordt in ieder geval anders. 

• Want controle en bijsturing van externe partijen is lastig. Dit zien we ook bij 
gemeenschappelijke regelingen. Als raad moet je hele heldere kaders voor zo’n 
right to challenge opstellen (schoonmaak openbare ruimte B.v. wel, maar niet-
gecertificeerde zorg/welzijnstaken alleen onder strenge voorwaarden; 
voorwaarden over omvang) 

• Wij zijn erg voor burgerparticipatie en betrekken de bewoners liefst bij zoveel 
mogelijk. Bovenstaande schetst een machtsstrijd in mijn ogen en dat is nooit 
goed. 
 

Deze blijft 
gelijk 

• Als burgers dit kosteloos moeten doen, dan is dat niet blijvend 

• Als het goed is. Kaders worden bewaakt tenzij het loslaten wordt. Verschil met 
gedoogen is dan een grijs gebied. 

• Challenger is tegen ambtelijke organisatie of hoogstens wethouder. Functie raad 
blijft kaders stellen, controleren en afwegen of plan groep wel past binnen 
beleid gemeente en bij belangen rest inwoners 

• Dat overnemen kan alleen als de raad dat goedvindt; zo ja, dan ontlast dat de 
raad t.k.v. zijn invloed op het desbetreffende beleidsonderdeel maar t.g.v. zijn 
slagkracht op andere gebieden. 

• De right to challenge betreft niet de kaders maar de realisatie. Eindhoven heeft 
de right to challenge al, alleen bleek het echt verdomd ingewikkeld voor 
inwoners om het echt helemaal over te nemen. Nu waren het ook vrij 
ambitieuze plannen, wellicht dat kleinere plannen iets haalbaarder voor hen 
blijken. 

• Een goede adviserende ontwikkeling. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad de 
beslissende stem tijdens de raadsvergadering 
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• Er is in de maatschappij verwarring over wat dit r2c wil zeggen. Tegelijk is er een 
politiek-bestuurlijke worsteling over het borgen / meten van representativiteit 
van initiatiefnemers. 

• Geen goed idee. het is m..i. een illussie om te denken dat (groepen) bewoners 
het slimmer of efficienter kunnen, laat staan met behoud van continuiteit.  
raad an sich verslechtert niet. m.i. is dit een doekje voor het bloeden om 
bezuinigingen te verdoezelen en participatie te verbeteren. ik vind het een goed 
idee als (groepen( burgers taken zouden willen doen. echter altijd op de 
achtergrond de achtervangpositie van de gemeente. 

• Het betreft hier uitvoering NADAT een besluit is genomen door de Raad. 

• Het feit dat inwoners dit recht op het uitvoeren van zaken mbt hun eigen 
leefomgeving (wat anders de ambtelijke dienst zou doen) verandert de 
besluitvorming niet. 

• Het gaat om de uitvoering 

• Het is aan de Raad om daar tot een nieuwe uitwerking te komen van haar taken 
en verantwoordelijkheden. Bij de huidige GR’en is die rol ook al behoorlijk 
uitgehold. 

• Het is belangrijk bij het uitdaagrecht duidelijke kaders te stellen. Maak ook 
gradaties. Bijv. een speeltuin inrichten is iets anders dan een woonwijk opzetten 
of een sporthal bouwen. En bedenk dat de gemeente altijd verantwoordelijk is! 

• Het is goed at burgers hun rol pakken, de burger als ondernemer kun je enkel 
maar toejuichen 

• Het zou zelfs tot verbetering kunnen leiden. Er vanuitgaande dat er een dialoog 
(gemeenteraad - bewonersgroep) blijft bestaan. 

• In de praktijk is het moeilijk hiervoor geld vrij te krijgen. Zonder geld geen 
uitvoering.. 

• In fundamentele zin verandert de rol van de raad niet. 

• Je blijft de opvattingen en ideeen van burgers vertegenwoordigen. ook  van de 
burgers die niet deelnemen aan de right to challenge. En de kaders voor 
degenen die wel deelnemen aan de right to challenge moeten ook duidelijk zijn. 
de raad moet toezicht houden dat dat goed gebeurt. 

• Maar verandert 

• Moeilijk in te schatten WAT de bewoners gaan doen. Wij gaan niet meer over de 
stoeptegels en dat zal de raad niet meer raken. Denk dat dit nog wel meevalt. 
Veel bewoners zijn al een beetje 'vrijwilligersmoe' 

• Participatie is een werkgroep onderdeel bij ons, zeer belangrijk, samen doen 

• R2C gaat over uitvoering binnen door de raad gestelde kaders. Het heeft dus 
meer invloed op de positie van het college dan van de raad. Wel moet de raad 
nadenken over kaders die passen bij R2C 

• R2C klinkt mooi, maar ik zie het in de praktijk nog niet gebeuren. 

• Raad gaat over kaders. Dat verandert niet. En raad toetst op de uitvoering, ook 
dat verandert niet. 

• Uiteindelijk besluit de raad nog steeds in het algemene belang e maskt de 
afweging 

• Van R2C wordt in mijn gemeente nauwelijks gebruik gemaakt. En als er 
afspraken met inwoners worden gemaakt, gebeurt dat binnen kaders die door 
de gemeente c.q. de raad zijn vastgesteld. 

• Volgens mij gaat het hier om vooral uitvoerende taken. Dit valt buiten de scope 
van de raad. 

• Voorwaarde: De rol van de raad moet wel expliciet vooraf duidelijk zijn want 
ook hierin moet zij kunnen meebeslissen en kunnen controleren. 

• Wat verandert is het ‘hoe’ van raadslid zijn. Niet het ‘wat’. 
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• We houden als raad de mogelijkheid om plannen van burgers te bekritiseren en 
af te keuren. 

• Wij zijn een weerspiegeling van de gemeenschap 

• Zal op bepaalde punten verslechteren en bepaalde punten verbeteren. 
 

Deze 
verbetert 

• . 

• Alle Burger participatie is welkom. 

• Bewoners hebben best goede ideeën, echter er ontstaat wel een 
vergadercultuur en overleggen. Dat worden "Poolse" landdagen. 

• De betrokkenheid vergroot maar daarmee creeer je ook de valkuil. Niet iedere 
taak is hier geschikt voor en de mensen moeten ook niet te veel belast worden 
en als tegelijkertijd de lasten worden verzwaard krijg je het omgekeerde effect. 
“Waar doen we het voor” 

• De gemeenteraad beperkt zich tot de kaders/hoofdlijnen. 

• De positie verandert, wordt misschien wat bescheidener, maar wel beter door 
meer betrokkenheid van inwoners 

• De raad hoeft niet alles te bepalen. Binnen kaders kunnen burgers best taken 
uitvoeren, waarom niet. Bij de sport kom je dat al jaren tegen. 

• De raad is er voor om toe te zien op effectieve en efficiënte uitvoering van 
beleid. Zij is er voor de inwoners. Door Right to Challenge krijgt de raad een kans 
om dit samen met inwoners te doen en ambtenaren en College in een 
faciliterende rol te plaatsen. 

• Deze zou kunnen verbeteren 

• Dit is mij onbekend! 

• Een verandering als actieve burgers inderdaad wakker worden en initiatieven 
tonen. Kun je als gemeente alleen maar beter van worden 

• Eigen initiatieven en kennis uit de samenleving is waarvoor we het doen 

• Er wordt veel te weinig geluisterd naar de burger en er zijn veel taken die ze met 
veel succes kunnen uitvoeren. Ze moeten daartoe natuurlijk wel de kans krijgen 

• Er zijn al veel dorpen met een eigen energiecooperaties, een goede zaak! 

• Er zit veel kennis en kunde onder de inwoners, wij moeten daar veel meer 
gebruik van maken en als raad de kaders/spelregels opstellen waarbinnen dit 
kan plaats vinden 

• Gebruik maken van kennis in de samenleving is nodig en verbetert het bestuur. 

• Goede besluiten komen tot stand met een maximale betrokkenheid. 

• Het betekent dat wij nog beter moeten nadenken over onze kaderstellende rol. 

• Het geeft extra mogelijkheden burgers aktief te laten participeren en is voor de 
gemeenteraad een uitdaging om op de juiste wijze hiervoor de kaders te stellen. 

• Het waarderen van initiatieven van inwoners draagt bij aan vertrouwen in het 
stadsbestuur, waardoor de positie van de raad verbetert. 

• Hierdoor kunnen kaders meer op hoofdlijnen worden gesteld en kan aandacht 
uit naar andere belangrijke volksvertegenwoordigende taken. 

• Initiatief van onderop doorbreekt de ambtelijk-politieke tweespalt 

• Je staat dichter bij de inwoners en kan faciliteren in wat zij belangrijk vinden. 

• Kaderstelling krijgt een nog grotere impact. 

• Maar inwoners MOETEN dan ook ter verantwoording kunnen worden geroepen 

• Maar je bent heel afhankelijk van de mensen die het oppakken. Stopt er 
iemand, kan het project ook stranden 

• Men kan elkaar versterken.... Kennis delen om samen op een hoger niveau uit te 
komen zou de toekomst moeten zijn. Daarbij is het wel belangrijk dat de 
gemeente raad stuurt in goede verdeling van zaken binnen en over alle burgers. 

• Mits dit binnen duidelijke kaders - als genoemd - gebeurt 
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• Mits goede kaders worden gegeven aan de voorkant. 

• R2C is een mooie aanvulling, ik zie er kansen in. 

• Uiteindelijk beslist de raad dus is samenwerking met de burgers noodzakelijk. 
Voor inwoners wordt daardoor de positie van de raad duidelijker. 

• Volksheerschappij ten top, dus promoten, de gemeenteraad dient de kaders te 
bewaken. 

• Wij hebben hier als raad al mee ingestemd. Een dorp in onze gemeente heeft 
een goed onderbouwd plan ingediend hiervoor en deze is aangenomen. 

• Zeggenschap wordt misschien kleiner, maar participatie maakt een raad sterker 
en een gemeenschap hechter 
 

Weet niet • Aangezien wij dit in de praktijk nog niet kennen, kan ik niets zeggen over de 
positie van de raad na de invoering ervan. Ik houd wel mijn hart vast. 

• Dat hangt af van hoe die ander de uitvoering gaat doen en met welk effect 

• De gemeente is een log orgaan en houdt uiteidelijk de hand op de knip. Geen 
burger, die na een lang participatietraject eindigt zonder budget, nog zin heeft 
in het vervolg. 

• De positie van de gemeenteraad veranderd maar of dat verbetert of 
verslechtert? Ik vind het wel goed dat inwoners meer invloed krijgen. Ze zullen 
op onderdelen kunnen meedenken en daardoor is er meteen meer draagvlak. 

• De positie veranderd, maar dat lijkt me prima! 

• De tijd zal dit uitwijzen. 

• Deze vraag is te vaag gesteld. En het is zonde dat ik dit niet zo kan benoemen 
(dit is wat anders dan 'weet niet'). Er zijn verschillende mogelijkheden voor R2C, 
dit kan niet in het algemeen beschreven worden. 

• Dit is in mijn ogen discutabel want als burgers uitvoerende taken overneemt 
vervaagt de regiefunctie van de Gemeente en is er per saldo wel meer 
democratie maar ook meer stof tot discussie. 

• Dit werkt natuurlijk alleen maar als inwoners hier structureel mee aan de gang 
gaan 
Als afhankelijk bent van een paar goede willende vrijwilligers dan lijkt me dit 
niet gaan 

• Er gaat waarschijnlijk een verschil ontstaan tussen de dorpen. Zij die in staat zijn 
het op te pakken en die de weg weten mbt lobbyen bij het coalitie en zij die dit 
niet of minder goed kunnen. De raad en het college hoort zorg te dragen dat er 
geen verschil gaat ontstaan en minder "zelfstandige" dorpen te ondersteunen 

• Er is, net zo min als bij de gemeenteraad, geen enkele zekerheid over het 
competentieniveau van diegenen die denken de taken te kunnen overnemen en 
daarmee geen zekerheid over de kwaliteit van de genomen beslissingen. 

• Geen mening 

• Hangt sterk af van de wijze waarop dit wordt geregeld. Gevaar is dat het weer 
een nieuwe hype wordt. 

• Ik vind het een goede zaak maar dan moeten de voorstellen vanuit Right to 
Challenge wel gegrond zijn en draagvlak hebben. 

• Ik weet niet hoe dit gaat uitpakken. Ik ben een fervent voorstander van 
participatie. Als anderen het beter kunnen, vooral de ruimte geven. 

• Je kunt je afvragen of processen dan niet veel te lang gaan duren. Dat de tijd 
alles inhaalt en er dus niets gebeurt. 

• Lastig uit te voeren: inwoners de beschikking geven over een (vaak groot) 
budget. Vrijwilligers die met gemeenschapsgeld taken van de gemeente gaan 
doen, is vragen om problemen. 
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• Ligt eraan wat de rol van de gemeenteraad daar dan uiteindelijk nog in is. Soms 
'denken' inwoners dat ze het slimmer, beter, goedkoper of anders kunnen doen, 
maar beschikken zij over voldoende informatie en kennis om dat 'hard' te 
maken. 

• Lijkt mij heel ingewikkeld worden. Wie gaat er dan  wat bepalen? De slimste 
mensen of die met de grootste mond?? 

• Onlangs behandeld tijdens beeldvormende ronde. Er zitten denk ik nog aardig 
wat aandachtspuntjes in. De ronde heeft mij niet overtuigd. De voorbeelden die 
werden aangedragen leek bij ons op verkapte marktwerking uit te kunnen 
monden en de echte burger buiten zet te kunnen zetten. Ook leek het soms 
polariserend te kunnen werken. Zoals onderhoud uitbesteden ipv dat burgers 
hun eigen straatje netjes schoffelen (laatste is prima). Wij vroegen ons af of je 
dan geen super mooie straten kreeg met mensen met geld en verpauperde 
wijken. Die verschillen zie nu ook al soms qua huisonderhoud, maar wil je dat als 
gemeente gaan stimuleren door ook het onderhoud van het openbaar groen zo 
vorm te gaan geven? Misschien wat het bureau dat deze beeldvormende ronde 
bij ons verzorgde niet zo handig met zijn voorbeelden, maar wij kwamen met 
meer vragen de ronde uit dan dat we erin gingen. Bijzonder. 

• Positie verandert. Honoreren van lokale- of groepswensen staat soms op 
gespannen voet met een integrale afweging op gemeenteniveau. 

• R2C komt in de praktijk nooit voor; kan er dus geen oordeel over vellen uit 
evaring 

• We zijn op dit moment bezig met onze raad en het college te bepalen hoe wij 
omgaan met (nieuwe) vormen van burgerparticipatie, waaronder Right to 
Challenge. Er heeft zich nog niemand gemeld voor de pilot. 

• Wij zijn hierover volop in  discussie en de opvattingen verschillen sterk, even 
afwachten dus waar we gaan uitkomen 

• Zeer de vraag hoe het dienen van het algemeen belang bij invoering geborgd 
kan worden en voorop blijft staan. 

• Zomaar right to challenge invoeren zonder duidelijkheid wat dat voor 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden betekent voor zowel raad als college 
als initiatiefnemer is gedoemd tot mislukken. Hier gaat het naast juridische 
aspecten ook over culturele aspecten. Terugtrekkende overheid op zich is niet 
verkeerd maar de omslag verdient grote aandacht om er ook nuttig effect uit te 
verkrijgen 
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Vraag 15. Wat dient er naar uw mening vooral te veranderen, opdat de 

gemeenteraad in uw gemeente effectiever kan functioneren? 

 

Toelichting 
Verandering: • . 

• Actualiseren delegatie en mandaat 

• Alles is dichtgetimmerd. Het democratisch proces is een geregisseerde 
poppenkast waarbij de uitkomst voorspelbaar is. 

• Als mensen bij elkaar irritatie oproepen, heeft dat enorme impact op de 
samenwerking. De effectiviteit is ook afhankelijk van toeval: als raadsleden 
ondanks inhoudelijke verschillen door 1 deur kunnen, is dat positief voor de 
samenwerking. 

• Als raadslid zou je een cursus gemeentewetten en naar portefeuille 
inhoudelijk moeten krijgen. Een raadslid wordt geacht belangrijke 
beslissingen te kunnen nemen maar is slecht op de hoogte van inhoud. Dit 
vraagt veel tijd naast het lezen van stukken en andere verplichtingen. In 
datzelfde kader zou ik er ook voor pleiten om er betaalde banen van te 
maken omdat het veelal in de praktijk om 20-25 uur werk vraagt wil je het 
goed doen. Verschillen met grote en kleine gemeenten is te groot.€20 of €4 
per uur vergoeding ontvangen. Verschil is een inkomen of een vergoeding. 

• Beter echt luisteren naar elkaar, in sommige gevallen de 
vooringenomenheid aan de kant zetten. 

• Beter functioneren van ambtenaren. Stukken blijven te lang liggen of zijn 
niet volledig. 

• Binnen de verschillende gremia kennis hebben over wat er speelt, zeker  
bijt tot grotere beleidsterreinen/projecten 

• Binnen onze gemeente werken nog met een verouderd model van 
commissie vergaderingen. Wij doen te weinig aan burgerparticipatie dit 
moet beter 

• Burges meer betrekken bij het participeren niet op het gemeente huis 
plannen van de wijken schijven achter de bureau, maar in de wijken 
plannen van de wijken schrijven  de burgers betrekken bij het schrijven van 
de toekomstige plannen van hun eigen wijken. 

• De 'sturing' vanuit het landelijke apparaat stoppen. 
Vele moties komen in dezelfde vorm voor in diverse gemeente, dit om zo 
de publieke opinie te beïnvloeden door de positieve uitkomsten grootst te 
etaleren. 

• De absolute meerderheid van een partij is een slechte zaak voor de 
democratie. Besluiten worden bij ons genomen in de fractiekamer van het 
CDA en dat is niet goed ( en redelijk frustrerend). 

• De BOB-cyclus (recent ingevoerd) verhinder diepgang en opbouw van 
kennis bij raads- en commissieleden. 

• De complexiteit van de thema's vragen echt ondersteuning van mensen die 
zich stevig kunnen verdiepen in de materie. Zoals de beleidsadviseurs dat 
doen voor het colllege. Of de politieke kramp moet eruit (dualisme) en 
raadsleden zouden een beter professioneel contact moeten krijgen, of, de 
ambtelijke ondersteuning zou moeten uitgebreid. 

• De gemeente is in een fusieproces. Die ambitie is er niet of nauwelijks om 
nog met verbeterpunten te komen. 
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• De raad heeft heel weinig zeggenschap maar heeft een hele grote 
verantwoordelijkheid gekregen met alle nieuwe dossiers. DE raad is niet 
meer in control. Gemeenten hebben grote tekorten door de WMO, 
jeugdzorg. Omgeving visie en de energie dossiers zijn te complex voor 
gemeenten en raad.Den Haag is niet duidelijk in zijn beleid. De zorg voor de 
kwetsbare mensen in onze maatschappij gaat verloren, komen meer 
daklozen en verwarde mensen. Er is onrust bij mensen met beperkingen 
door de absurde aanbestedingsregels en de onkunde bij wethouders en 
gemeente. En De Raad staat op afstand en kan het niet bewegen omdat 
den Haag, gemeenten en zorgkantoren het niet eens worden. Er gaat te 
veel tijd zitten in notities en er is te weinig tijd voor de burger. Opsterland is 
een kleine gemeente daar lukt het nog enigzins maar dat valt en staat met 
de input van de wethouder. Kortom de bewoners zijn de dupe van de 
politieke vorm die we nu hebben. 

• De raadsleden hebben een grote kennis en ervaringsachterstand in vgl met 
de wethouders en ambtelijk apparaat. En de kwaliteit van zowel raadsleden 
als ambtelijk apparaat schiet tekort in kleine gemeentes. 

• De raadsleden zijn veelal niet toegesneden op hun taken. Vaak bezig met 
zeer ambivalente zaken als het verbieden van carbid schieten, gebruik van 
lachgas in de openbare ruimte, het plaatsen van AED’s en toekennen van 
burger complimenten...Leuk voor de eigen bewoners/ achterban 

• De scheiding in oppositie en coalitie en de daarbij komende 
fractie/coalitiedwang is de dood in de pot. Zonder die verdeling is het 
lastiger voor het college, maar het opent wel de weg naar inhoudelijk beter 
beleid en een meer samenwerkende raad. 

• Debat moet terug naar de inhoud . Verantwoordelijkheid  nemen voor 
besluiten. Geen postzegelbeleid, maar ook effecten en consequenties van 
besluiten op de langere termijn in het oog houden. 

• Denk eker dat het beter kan, maar kan niet direct noemen wat er dan moet 
veranderen 

• Door afsplitsing teveel partijtjes die weinig of niet veel toevoegen maar de 
snelheid in beleidsontwikkeling frustreren 

• Dossier worden steeds ingewikkelder. Benodigde kennis en zicht ontbreekt 
bij veel raadsleden. Tijdsbesteding is niet toereikend de dossiers goed te 
doorgronden. 

• Dualisme kan zeker verbeterd worden. Er wordt nog altijd erg monistisch 
gedacht. 
Door o.a. de decentralisaties is de vergaderdruk flink toegenomen. Veel 
beleidsterreinen worden daardoor regionaal dmv gemeenschappelijke 
regelingen uitgerold. Raad komt hierdoor steeds meer op afstand en kan 
steeds minder goed haar kaderstellende en controlerende rol vervullen. 
Democratische legitimiteit staat hierdoor onder druk. 
Dit zou moeten worden verbeterd. 

• Een daadkrachtige burgemeester, die in staat is als voorzitter van de raad, 
boven de partijen te staan, zodat er in de raad heldere en zuivere discussies 
plaatsvinden en dat oppositie partijen echt inbreng krijgen 

• Een veel betere samenwerking tussen oppositie en coalitie ! oppositie door 
structureel overleg tussen coalitie fracties en college buitenspel. 

• Er bestaat nog een cultuur van elkaar vliegen afvangen, hoewel we er 
inmiddels hard aan werken om dat te veranderen. 

• Er is een danig tekort aan ambtelijke (meerjarige) ervaring en redelijk wat 
verloop binnen de ambtelijke organisatie. 
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• Er is vaak discussie over wat bevoegdheid college is, en wat bevoegdheid 
raad. Ook het stellen van 'kaders' blijkt een vaag begrip. Allerlei bureaus 
roepen dat we maatschappelijke effecten moeten meten. Dat is nauwelijks 
mogelijk omdat maatschappelijke effecten een gevolg zijn van het totaal 
aan veranderingen in de maatschappij. 

• Er moet meer vanuit een visie gewerkt worden en daar kaders bij stellen 
met een benadering vanuit meerdere invalshoeken zodat er een echte 
discussie kan ontstaan 

• Er zijn diverse overheidstaken overgeheveld naar de gemeenten, zonder dat 
daar de benodigde financiën (bijv. jeugdzorg) bij gegeven werden. Dit zou 
moeten veranderen. Ook zouden gemeenten als stakeholder zeggenschap 
moeten krijgen over vestigingen van de gezondheidszorg! 

• Er zijn nu 4 wethouders waarvan 2 VVD, dit is 1 VVDer teveel. 

• Er zijn op 31 raadsleden slechts 3 interruptie microfoons aanwezig 

• Er zitten raadsleden in de gemeenteraad (oppositie) die vanwege hun lange 
ervaring vinden dat ze het daarom beter weten en méér te vertellen 
moeten hebben. Ze ‘gijzelen’ daarmee zelfs de ambtelijke organisatie door 
een veelvoud aan vragen te stellen (vragenrecht) waardoor deze niet meer 
toekomen aan hun echte werk. 

• Gemeenteraad erg reactief. College bepaalt de agenda en voor een groot 
deel de kaders.  
Er wordt gewerkt aan meer ondersteuning, maar door 
decentralisaties/extra taken ontbreekt vaak te tijd om naar externe 
trainingen te gaan. Griffie veelal gericht op procedures. College heeft 
inhoudelijke expertise, raad over het algemeen niet.  
Spanningsveld: Lekenbestuur vs professionele politici 

• Gemeenteraad moet voor een groot deel landelijk beleid uitvoeren, dit is 
zeer frustrerend want er is nauwelijks speelruimte en geen keuzevrijheid 
om budgetten lokaal in te zetten. 

• Grotere scheiding raad /college 
Kleiner afstand bewoner/raad 

• Helaas zijn er in onze raad een aantal leden van de oppositie die met 
regelmaat het collega van B&W schofferen. 
In het huidige bestel is daar blijkbaar weinig aan te doen. Maar het vreet 
energie. Zo zonde van de vele verloren uren.  En de collegepartijen, waar 
mijn fractie toe behoort, worden boos etc., waarmee goed debat zomaar in 
de lucht blijft steken! 

• Het aantal partijen (een- en tweemansfracties) neemt toe, hetgeen leidt tot 
moeizamere besluitvorming. 

• Het is nu nog allemaal vrijblijvend. Het zou mogelijk moeten zijn om eisen 
te stellen aan scholing, gedrag, aanwezigheid. 

• Het praten debatteren zal meer in jip en janneke taal moeten gebeuren 
zodat burgers beter begrijpen waar je het over hebt. 

• Huidige raad niet deskundig genoeg. Als je de spelregels niet kent moet je 
het spel niet meespelen. 

• Ik denk dat de kwaliteit van de raad zou toenemen als raadslid zijn een 
volledig beroep is. Daarbij zou het aantal zetels gehalveerd mogen worden. 
Met alle respect doen een hoop raadsleden nu namelijk al bijzonder weinig. 

• Ik mis bij veel raadsleden de benodigde kennis over bepaalde onderwerpen. 
Dat niveau moet dus hoger om tot een beter gewogen oordeel te komen. 
Te denken valt ook aan 'fulltime' raadsleden maar dan minder. Een 



 
 

 
90 

halvering bijvoorbeeld van het huidige aantal maar wel beter ingelicht (niet 
bij voorbaat opgeleid) 

• Ik zie graag een bredere vertegenwoordiging van de fracties uit onze raad 
bij vele bijeenkomsten die lokaal en regionaal worden georganiseer. Mijn 
fractie heeft recht van spreken omdat wij bijna nooit afwezig zijn bij 
belangrijke bijeenkomsten. 

• In de prakrijk bepalen in onze gemeente de wethouders met hun 
coalitiepartijen de belangrijkste issues. Alle raadsvergadering worden tot 
den treure voorbereid en afgestemd in coalitieverband. Dat is de hond in de 
pot mbt de regie van de raad als totaal. Bij inititaieven vanuit de raad 
(meestal oppositie) kijken de coalitiepartijen eerst naar de wethouders wat 
die er van vinden. Weinig kritisch en controlerende vermogen vanuit de 
coalitiepartijen 

• In de praktijk liggen visie/partijprogramma's dicht bij elkaar. Sluit een 
raadsakkoord voor 80 tot 90 % van de zaken waar je het in grote lijnen met 
elkaar eens bent en besteed daar niet teveel raadstijd meer aan. Ga het 
debat aan over die zaken die er echt toe doen. 

• Kennis opdoen: VNG congressen, SBO cursussen en overleg en vraagbaken 
van bijvoorbeeld de VNG. 

• Korter spreektijden, discussiëren op hoofdzaken 

• Kunnen en durven om nieuwe wegen in te slaan. Niet blijven vasthouden 
aan conventionele regels en oude visie. 

• Meer kennis, betrokkenheid en inzet van de raadsleden. 

• Meer openheid over financien en verplichtingen, geen mandaat 'regelen' 
om vervolgens toch de eigen gang te gaan. 

• Meer zelfbewustzijn dat de raad het hoogste bestuursorgaan is; wat dit wil 
zeggen; complexiteit van de dossiers nemen toe (veel raadsleden kennen 
onvoldoende hun stukken; zonder kennis van de inhoud,... geen 
argumenten...geen debat; daarbij te vaak tijdklem gezet door dagelijkse 
bestuurders => besluiten zonder overzicht van pro's en contra's 
aangenomen; uiteindelijk risico is kwaliteit besluitvorming, en afkalving 
maatschappelijk draagvlak bij ongewenste gevolgen van te ondoordachte 
besluiten 

• Minder dan kwart van de raadsleden is vrouw in onze raad 

• Na de herindeling loopt het best goed. De neiging om ons te verliezen in 
details is soms hardnekkig. 

• Nu is er een regiokantoor die de zaken voorbereid, waarna de 
beleidsstukken naar de 7 gemeenten gaan. Elke gemeente raad heeft een 
ander moment om de stukken te bespreken. Als laatste gemeente mag je 
wel iets zeggen, maar  zijn de stukken eigenlijk al klaar voor tekenen bij het 
kruisje 

• Nu is zo dat het Rijk door decentralisaties taken overhevelt naar 
gemeenten, maar hier niet de oorspronkelijke financiële middelen 
tegenover zet. Hierdoor geeft het Rijk relatief gezien minder geld uit, 
waardoor de bijdrage aan het gemeentefonds ook lager wordt. Hierdoor 
komen veel gemeenten in problemen om hun begroting sluitend te krijgen. 

• Nu vaak toch nog teveel ad hoc op nieuwsberichten, waan van de dag. 

• Nu wordt de agenda bepaald door landelijke beleid (VNG) en holt de 
gemeenteraad er achter aan. 
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• Nu zijn we door de trap op trap af methode te afhankelijk van het rijk, wat 

wispelturig is. Om echt 'politieke kleur' aan je gemeente te kunnen geven, 
moeten er betere instrumenten komen om lokaal belasting te heffen. Zeker 
met de hoeveelheid taken die het rijk over de schutting gooit naar 
gemeenten, met veel te weinig geld. 

• Oud wethouders dienen niet na het uitdienen van hun termijn als Raadslid 
terug te keren in de Gemeenteraad. Hierdoor blijven zij als het ware over 
hun graf heen regeren 

• Raadsleden kunnen lang niet altijd voldoende tijd besteden aan 
bijvoorbeeld stukken lezen waardoor er te weinig dossierkennis is of wordt 
opgebouwd 

• Raadslidmaatschap moet fulltimebaan worden of er moet ambtelijke 
ondersteuning per fractie aan worden toegevoegd 

• Te vaak wordt de raad op allerlaatste moment verrast met nieuwe of 
onvolledige informatie. Daardoor vaak met rug tegen muur geplaatst. 

• Te vaak zijn voorstellen niet helder over wat het probleem is, waarom dit 
nu aan de orde is, wat de alternatieven zijn, waarom voor deze oplossing is 
gekozen, wat de opbrengsten zullen moeten zijn en hoe deze 
gemeten/geevalueerd worden. 

• Veel gaat nu over grootschalige projecten en/of GR-en. Laat controle over 
grote GR-en zoals de GGD, Veiligheidsregio over aan de provincie. 

• Verbetering: het college legt cijfermatig verantwoording af over het 
uitgevoerde beleid en de gemeenteraad durft kaders bij te stellen en 
doelen SMART te formuleren. De directe koppeling van een college, dat 
voortkomt uit het resultaat van de verkiezingen, veroorzaakt helaas een 
scherpe tegenstelling tussen coalitie of niet-coalitie. Dat verblindt. 

• Verbeterpunt  is vooral de tijdige informatie. 

• Vergoeding omhoog zodat meer tijd aan de gemeenteraad kan worden 
besteed en daarmee gemakkelijker werkuren verminderen bij betaalde 
baan. Wetgeving die raadslidmaatschap qua inkomstenbescherming gelijk 
schaart aan WW of wachtgeld. Daarmee trek je raadsleden gemakkelijker 
aan. 

• We hebben net een nieuwe burgemeester een na de eerste 
raadsvergadering hoop ik dat door hem de vergaderingen efficiënter 
worden 

• We kunnen  net zo goed per e-mail vergaderen, standpunten zijn 
gebeeldhouwd. 

• Wethouders als uitvoerder/bestuurder, ambtelijke kennis beter en 
openlijker inzetten in de beleidsontwikkeling, politieke keuzen expliciet 
maken, afkomen van een korte 4-jaars termijnstrategie 

• Wij krijgen geld en richtlijnen uit de Haag maar die zijn vaak tegenstrijdig 
zowel bij zorg als energie transitie 

• Wij zijn momenteel bezig met een bestuurskrachtonderzoek. Daaruit zullen 
verbetervoorstellen komen. 

• Zie bij punt 

• Zie ook opmerking bij vraag 1. Daarnaast moet de raad zich vooral 
‘bemoeien’ op hoofdlijnen. Door een zwak college is er een sterke neiging 
te ver in details te treden en invloed te willen nemen in de uitvoering. Dit 
past niet bij dekaderstellende en controlerende taak van de raad 
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Ik ken geen 
verbeterpunten 

• Verbeterpunten liggen vooral op individueel vlak. Hoe vult men de taken 
in?  Hoe en op wat voor manier maak je beruik van de mogelijkheden die je 
worden aangeboden. Mogelijkheden zoals stemrecht, spreekrecht, 
kaderstellend, luisteren naar inwoners, democratische controle ect. 

• Wij hebben ons systeem al veranderd: 3DeWolden 
 

Dit is niet nodig, 
het kan niet 
effectiever 

• Democratie werkt niet optimaal maar er is geen beter stelsel (vrij geciteerd 
naar Churchill) 

• Je wordt vaak bedolven onder informatie met de verwachting expertise te 
hebben op de Thema’s. Als beginnend raadslid moet je zoeken naar het 
aanwezige beleid. Compactere aanlevering van info, met achtergronden en 
context zou meer helpend zijn. 

• Onze gemeente gaat fuseren met een grote buurgemeente 
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Vraag 16. U bent bijna op de helft van de raadsperiode, wat zijn uw plannen voor 

de komende twee jaar als raadslid? 

 

Anders, namelijk: 
• Aftredend in 2022 

• All of the above 

• Bestuurlijk onrust oplossen en mede zorgen dat de gemeente financieel vitaler en gezonder 
wordt. 

• Bestuurlijke vernieuwing en met name burgerparticipatie 

• Blijvend inzetten en van onze gemeente een SDG gemeente maken 

• Bouwen aan partij, klaar zijn voor 2022 

• Burges meer betrekken bij het participeren niet op het gemeente huis plannen van de wijken 
schijven achter de bureau, maar in de wijken plannen van de wijken schrijven  de burgers 
betrekken bij het schrijven van de toekomstige plannen van hun eigen wijken. 

• Coalitieakkoord uitvoeren 

• Dat hangt er helemaal van af of onze gemeente gaat fuseren, dat zal dan mede de plannen / 
werkzaamheden beïnvloeden 

• De herindeling komt eraan. 

• Dualisme bevorderen. 

• Een combinatie van bovenstaande 

• En ga aan de slag met de verkiezingen 

• Er zullen wezenlijk dingen moeten veranderen 

• Gemeente houdt per 1-1-2021 op te bestaan 

• Goed blijven luisteren naar de inwoners 

• Haaren stopt per 1-1-21 

• Harder er in. Oppositie. 

• Herindelingsveliezingen djditaar 

• Het functioneren van de Gemeente binnen de Werelderfgoed uitdiepen. 

• Het geluid van mijn partij prominenter laten horen 

• Het sociale gezicht van de PVDA beter tot zijn recht te laten komen. 

• Hoewel ik graag politiek bedrijf en merk dat het ook soms effect heeft voor de inwoners, weet 
ik nu niet zeker of ik hiermee doorga na 2022. 

• Hoewel regeren vooruitzien is, laat ik deze vraag even in het midden 

• Hopen dat deze periode snel voorbij is en dan kap ik er mee. 

• Ik ben een van de weinigen die zich inhoudelijk zer verdiept in de onderwerpen. Dat is iets wat 
ik bij het merendeel van de raadsleden mis. Erg jammer 

• Ik ben in mijn eerste periode als raadslid en weet nog niet of ik wel door wil gaan 

• Ik ben tussentijds ingestroomd, dec 2019. 

• Ik blijf onderwerpen en nthema's die aan de orde komen en mij aanspreken oppakken, en 
daarnaast ga ik voort met wat ik al onderhanden heb. 

• Ik doe mijn best om na 2020 mee te kinnen blijven denken/(be)sturen 

• Ik ga dit jaar volgens afspraak weg want mijn periode van collegiale coaching zit er op. 

• Ik ga emigreren nederland is verloren 

• Ik ga meer uitdragen wat we als fractie proberen voor elkaar te krijgen 

• Ik ga mij  verdiepen in ons verkiezingsprograma en van daar uit met de andere fractie leden 
kijken waar we ons op gaan richten. 

• Ik ga mij inwerken, omdat ik net met begonnen. 

• Ik ga mij inzetten voor het inbrengen van het lokale geluid in de nieuw te vormen gemeente 
waar wij deel van gaan uitmaken. 
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• Ik ga nieuwe mensen inwerken (de volgende generatie) 

• Ik heb dat thema gekozen 

• Ik richt een nieuwe partij op 

• Ik stop, ik ga verhuizen 

• Ik wil meer bijdragen aan normaliseren in het sociaal domein 

• Ik wil mij nog meer inlezen en kennis van zaken opbouwen 

• Ik zet me in voor participatie 

• In het kader van de fusie vinden voortijdig verkiezingen plaats. Momenteel wordt gewerkt aan 
een conceptprogramma. 

• In november zijn er herindelingsverkiezingen en ik stel me verkiesbaar. 

• Ingezette koers door zetten en  proberen uit te voeren. Belangrijke onderwerpen afhandelen. 

• Inwoners (nog) beter betrekken bij gemeentepolitiek 

• Inzetten in het realiseren van onze verkiezingspunten 

• Inzetten voor gemeentelijke samenwerking richting een herindeling 2023 

• Jongeren werven voor de verkiezingen 

• M.n. op gebied van burgerparticipatie en RES. 

• Meer contact met de straat en werken op hoofdthema's. 

• Met eigen raadsvoorstel komen 

• Mij zelf en mijn partij meer profileren 

• Motie over kortere wachttijden bij huiselijk geweld, dat ik landelijk wil doorzetten 

• Nieuwe onderwerpen en inzetten voor de versterking van de rol en positie vd gemeenteraad 

• Nieuwe partijleden 

• Nog meer communiceren richting inwoners en plannen van het college meer tegen ons 
verkiezingsprogrmma leggen. 

• Ons verkiezingsprogramma bekijken (wat willen we nog realiseren) en het college 
werkprogramma doorlopen om te kijken of we de wethouders moeten aansporen op bepaalde 
dossiers 

• Onze partij heeft pas weer nieuwe speerpunten vastgesteld, dus die krijgen prioriteit. 

• Op blijven komen voor de verschillende aspecten die bij de burgers leven. Duidelijkheid geven 
over bepaalde onderwerpen. 

• Opleiding maken voor raadsleden, geënt op de praktijk, ipv theorie. 

• Overdragen kennis aan toekomstige fractieleden 

• Persoonlijk meer invloed oefenen in de raad 

• Proberen de colitie te laten zien dat zij niet alleen kunnen heersen en anderen niet categorisch 
kunnen uitsluiten 

• Proberen de opkomst bij verkiezingen te verhogen door mensen meer te laten meedoen en 
meedenken. 

• Proberen op een positieve manier bij te dragen aan de ontwikkelingen in de gemeente, ondanks 
tegenwerking coalitie 

• Stukje partijprofilering richting 2022 

• Uitvoering geven van het coalitieprogramma 

• Verder verdiepen in materie 

• Versterken kandidatenlijst 

• Verstevigen structurele aandacht voor participatie. 

• Verzilveren van kansen op thema’s waar ik me al langer voor inzet 

• Volbrengen van het coalitieakkoord 

• Volksvertegenwoordiger blijven zijn. College controleren 

• Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 

• Waarbij we binnenkort als gemeenteraad spreken over het door de raad vastgestelde 
raadsprogramma. Enerzijds om te bepalen hoe ver we zijn, anderzijds om te bepalen of de 
doelen van 2018 de doelen anno 2020 zouden moeten zijn. 
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• We hebben tussentijdse verkiezingen in november, ik stel me weer beschikbaar 

• Wel behoefte aan meer gerichte inzet op bepaalde punten 

• Wij gaan vooral inzetten op winst van onze lokale partij bij de verkiezingen 

• Wij zijn jaar later begonnen, ik wil vanwege de korte raadsperiode deze keer nu dezelfde 
onderwerpen en thema's vasthouden komende twee jaar 

• Wij zitten in de coalitie, belangrijk is dus te doen wat is beloofd en als dat niet kan goed 
uitleggen waarom het toch anders wordt 

• Wil dat het college van B&W een nieuwere denkwijze ontwikkelt. 

• Wil de inwoners informeren hoe de hazen lopen 

• Zie vraag 11 

• Zijn fusie gemeente, zoeken nog naar positie. 

• Zo snel mogelijk de opgelopen schade, inhalen en afmaken wat als doel al stond. 

Toelichting 
• -Teambuilding bijeenkomsten voor de Raadsleden. (vergroten van de bewustwording van 

elkaars kwaliteiten, leren luisteren, kaders kunnen stellen etc..) 
-Het in z'n kracht brengen van de Griffie opdat de individuele ondersteuning als vor de Raad als 
geheel optimaliseert. 

• . 

• 2020 = 2022 !!!  Ja, ik treed dan af. Ik vind het raadswerk te veel, naar rato in inzet en tijd, niet 
in verhouding met de beloning. Het raadswerk is bovendien zeer frustrerend en 
onbevredigend!! 

• 2020 moet zijn 2022. Heb dan 16 jaar in de raad gezeten. 

• Afbouwen als raadslid kan in mijn ogen niet. de andere drie mogelijkheden moeten allemaal 
opgepakt worden.... 

• Afbouwen is wat mij betreft een te harde kwalificering. ik zal de komende 2 jaar zeker nog 
dezelfde inzet betonen. 

• Afmaken waar we aan begonnen zijn 

• Als 

• Als eenmansfractie in een grote stad is het niet makkelijk, afgelopen jaren met veel 
onderwerpen bezig geweest, voor komende 2 jaren wordt het meer keuzes maken en richten 
op geselecteerde thema's en meer contact met de burgers op straat. 

• Binnen  de fractie duidelijke verdeling. 

• Blijf werken op mijn portefeuille maar probeer dat meer naar mijzelf, partij , toe trekken. 

• Daarvoor heb ik meer scholing nodig. Meer inzichten door uitleg. Maar wie is daar de 
aangewezen persoon voor? Zeker op lokaal gebied 
Leuk om een training debatteren te volgen en het opstellen van motie via punten...maar wat 
nou als niemand daar verder aan mee doet? 

• De eerste helft van deze termijn heb ik veel energie gestoken in bestuurijke vernieuwing en 
burgerparticipatie. Het heeft vooral veel frustratie opgelevert. Persoonlijk heb ik wel veel 
geleerd waar ik een volgende ronde iets aan heb. Nu dus energie steken in zaken waar ik 
energie van krijg en wachten op de volgende ronde. 

• De huidige thema’s zijn groot genoeg, daar is de raad nog jaren mee bezig. 

• De onderwerpen zijn nog steeds actueel. Het versterking van de rol en positie van de 
gemeenteraad gaat met kleine stapjes tegelijk. 

• De raad wordt slecht geinformeerd en er is voortdurend discussie over de kaderstellende rol, 
dus volop werk aan de winkel 

• Duurzaamheid! 

• Gelet het fusie traject met twee andere gemeenten is de focus gericht op een nieuwe sterke 
gemeente met een krachtige organisatie waarbij het kernenbeleid een belangrijke rol gaat 
spelen. 
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• Het gaat niet zozeer om “ik” maar om mijn partij die zich opnieuw gaat profileren met lokale 
thema’s richting de verkiezingen. 
Door het dualisme is de raad politieker geworden in plaats van bestuurlijker. Dat maakt dat 
landelijke partijen uitvoeren wat Den Haag (EU) bedenkt. En dat gemeenten steeds meer in het 
nauw komen. Door lokale thema’s te benoemen gaan de scherpe kantjes er misschien wat van 
af. 

• Het gaat prima zo, er is veel bereikt, maar helaas is de financiële basis niet toereikend omdat wij 
als gemeente steeds meer moeten doen met steeds minder geld, daarvoor hebben we dan ook 
samen met vele andere gemeenten landelijk aan de bel getrokken m.b.v. Moties. 

• Het is gewoonweg niet meer op te brengen qua tijd etc. 

• Het thema's die wij hebben is participatie en dat is nog niet in uitvoering 

• Hoe meer ik zie hoe het met de democratie gesteld is, hoe bezorgder ik word. Ik zit in een 
fractie van 2 zetels in de oppositie. De samenwerking binnen de gemeenteraad is zeer goed en 
open. De meeste van mijn moties worden unaniem aangenomen. Echter, dit voelt meer als 
bezigheidstherapie dan dat je werkelijk iets toevoegt aangezien wethouders deze moties in de 
raad ook aanbevelen, maar vervolgens niet uitvoeren. Ik vind dit een zeer zorgelijke zaak. 

• Ideologie staat voorop 

• Ik ben in 2022 15 jaar raadslid, waarvan 13 jaar fractievoorzitter. 
Ik bouw af in die zin dat ik me volledig blijf inzetten voor een goede overdracht in 2022 

• Ik bouw mee aan het opzetten van een nieuwe progressieve partij, waarbij D66, PvdA en 
GroenLinks het voortouw nemen. 

• Ik ga in 2020 na 16 jaar aftreden als raadslid. Maar ik doe in tussentijd wel mee aan initiatieven 
die ertoe bij kunnen dragen dat burgers meer invloed kunnen krijgen op het maken van de 
beleidskeuzes. 

• Ik ga mijn energie in andere zaken steken. Als raadslid in de oppositie bereik je helaas maar 
weinig. Het gros van het volk blijft ongestoord de partijen van de wethouders steunen. Ze 
weten niet beter, want andere partijen komen niet in beeld of profileren zich als zoveelste 
kortstondige lokale tegenbeweging. 

• Ik heb aangegeven mij voor 4 jaar in te zetten en daar blijft het bij. Voel mij verantwoordelijk 
voor de onderwerpen van mijn portefeuille. Afbouwen past daar niet bij, wel eventueel iets 
meer op de achtergrond treden als dat voor de partij/opvolgers beter is. Maar in een 2-
mansfractie is dat lastig. 

• Ik probeer de fusie nog te voorkomen, zodat er op een later. evenwichtige moment wel samen 
met de stad een bestuur gevormd kan worden 

• Ik wil meer bereiken op gebied van de juiste woningbouw voor de toekomst 

• Ik wil wel door in de nieuwe gemeente Boxtel dus sta daar op de lijst voor verkiezingen 18-11-
2020 

• Ik zet me altijd voor 1000% in en blijf dit doen; dus blijf actief werken aan de onderwerpen in 
mijn dossiers, lees met met die waar ik geen woordvoerder op ben, en hoop dat de positie van 
de raad zo krachtig mogelijk blijft 

• Immers samen bestuur je een gemeente in grote lijn Het dualisme moet nog meer naar voren 
komen De wethouders zijn immers de professionele bestuurders die zorgen dat het 
vastgestelde beleid wordt uitgevoerd 

• In november vinden herindelingsverkiezingen plaats in mijn gemeente. Dan draag ik het stokje 
over aan de jongere garde! 

• In onze gemeente hebben we er pas een jaar opzitten. En de harmonisatie zuigt zeker dit jaar 
nog veel energie weg. 

• Jammer dat de vragenlijst over aftreden in 2020 gaat, immers is dat geen einde periode. 

• Kies gericht onderwerpen en thema's. Al een deel gerealiseerd maar vasthouden hieraan. En 
daarnaast meer energie naar de onderwerpen die nog niet (helemaal) zijn gerealiseerd. 
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• Met 2 raadsleden uit 2 andere gemeenten in onze regio ben ik bezig om een regionale 
raadskring van de grond te krijgen. Dit om raden van GR-en meer aan de voorkant te krijgen om 
input te leveren voordat er beleid wordt ontwikkeld. Dus van reactief naar proactief. Grip op 
GR-en en Grip op de kaderstellende rol van de raad. 

• Met verstand thema’s aanpakken vanuit de inhoud, proberen de emoties te ontwijken en als 
bruggenbouwer het benodigde draagvlak te krijgen om dingen gedaan te krijgen 

• Mijn controlerende taak betreft met name financiën. Dat blijf ik voorlopig nog wel doen 

• Mijn partij is een koers gaan varen waar ik niet langer achter kan staan. Ik heb geprobeerd om 
verder te gaan, maar ik merkte dat ik daar steeds depressiever door werd. Hoewel ik geniet van 
het werk zelf, is het te zwaar om standpunten te verdedigen waar ik niet achter sta. Daarnaast 
was het werk in een eenmansfractie te zwaar om aanvullend werk te vinden. Iemand anders op 
de lijst neemt het politieke ambt van mij over. 

• Niet alle mogelijke opties zijn opgenomen. Slecht ontwerp vragenlijst. Veel onduidelijkheden 

• Nog meer feitenkennis welke leidt tot betere transparantie, consultatie en participatie van de 
Wereld erfgoed status. Eerste stappen naar de UNESCO zijn gezet. 
Alles in het werk stellen om het valse monopolie van de huidige veerdienst te doorbreken en 
deze te laten uitvoeren met veerboten welke wel voldoen aan de Veiligheidseisen van de 
Zeevaart, niet de Binnenvaart. 

• Opkomen voor de zwakkeren vanuit een gezonde financiële positie van de gemeente en met 
volle inzet van de sociale basis. 

• Participeren in de initiatiefgroep “kracht van de raden”, waarbij wij met de 8 raden meer 
invloed willen krijgen in het functioneren van de GR’en in onze regio. 

• Sociaal. Domein met name jeugd, GGZ en ouderen is een rampenplan en vraagt veel aandacht. 

• Staat wellicht een foutje in de antwoorden. De raad treedt af in 2022. 

• Vraag moet zijn 2022 maar door de negatieve energie die op dit moment heerst,kan ik mijn tijd 
beter besteden aan positievere zaken. 

• Wat ik richting mijn eigen fractie wil meegeven is: Laat de fractie recreatief omgaan met de 
inbreng van alle fractieleden en niet alleen de standpunten hanteren van bepaalde fractieleden. 
Dus geef ruimte aan elk raadslid. 

• Zorgelijke ontwikkeling is dat er weinig jonge mensen bereid zijn om politiek te gaan bedrijven. 
Over de gehele lijn is er sprake van afnemende betrokkenheid, waardoor oudere raadsleden 
nog maar weer voor 4 jaar bij (moeten) tekenen. 

 


