
 

 
 
 
 
Utrecht/Den Haag, 17 april 2018  

 

Betreft: reactie Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op Rob-
rapport “Voor de publieke zaak” 

Besluit Algemeen Bestuur Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 
vastgesteld in zijn vergadering d.d. 14 april 2018 te Utrecht:  

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden behartigt 
de belangen van raadsleden uit grote en kleine gemeenten, en heeft 
kennis genomen van het rapport van de Raad voor het openbaar 
bestuur “Voor de publieke zaak. Voor een aanlokkelijk perspectief voor 
de decentrale volksvertegenwoordiger”. 

Het algemeen bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 
stelt vast dat: 

- Wij stemmen in met het uitgangspunt dat het 

raadslidmaatschap lekenbestuur is en ook lekenbestuur moet 

blijven; 

- Wij herkennen de observatie van de Raad voor het openbaar 

bestuur dat raadsleden minder tijd besteden aan hun 

volksvertegenwoordigende rol en meer aan bestuurlijke 

activiteiten zoals vergaderen, stukken lezen en fractieberaad; 

- Wij schatten het streven om het tijdsbeslag van raadsleden 

terug te brengen naar 8  tot 12 uur per week voor de 

overzienbare termijn als niet-realistisch in; 

- Wij onderschrijven dat meer en betere ondersteuning van het 

raadswerk nodig en wenselijk is. Dat kan, aldus de Raad voor het 

openbaar bestuur, als wordt geinvesteerd in een goede 

toerusting (griffie, rekenkamer, fractieondersteuning). De 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden verzoekt de minister 

van BZK om deze aanbeveling van de Raad voor het openbaar 

bestuur een dienovereenkomstige plek en ruimte te geven in het 

nieuwe programma Versterking Democratie en Bestuur; 

- Wij geloven dat investeren in betere en meer ondersteuning van 

raad en raadsleden van cruciale betekenis is om het raadswerk 

uit te kunnen blijven voeren als lekenbestuur. Raadsleden 



 

hebben, zoals de Raad voor het openbaar bestuur betoogt, 

hierin ook een eigen rol om door bewuste rolneming een 

bijdrage hieraan te leveren; 

- De Raad voor het openbaar bestuur deelt onze opvatting dat de 

vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten omhoog 

moet. Wij zijn als Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 

daarbij van mening dat dit geldt, zoals de huidige minister 

Ollongren destijds heeft bepleit in het rapport 

“Maatwerkdemocratie”, voor raadsleden uit gemeenten tot 40 

duizend inwoners; 

- Wij hebben gelezen dat de Raad voor het openbaar bestuur de 

vergoeding voor raadsleden uit grote steden op termijn, vanaf 

2022, wenst te verlagen. Wij zijn verrast door dit voornemen. 

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden gaat het er 

om dat we er voor zorgen dat elke gemeenteraad een sterke 

raad is. Kernvraag is daarom hoe zorgen we er voor dat we een 

goed ondersteunde raad krijgen en houden die als lekenbestuur 

invulling kan geven aan zijn taak en rol voor de inwoners van de 

gemeente.  

 

Namens het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden, 
 
 
 
 
 
 

 
Mark den Boer, voorzitter   
 

 

 


