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Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden.  

Trekt u zich die kritiek aan? 
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Inleiding 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft in de serie ‘Raadslid van de Week’ 

raadsleden gevraagd over kritiek op raadsleden. In het onderstaande overzicht zijn de 

gegeven antwoorden te vinden op de vraag: “Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en 

raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?” 

 

De desbetreffende raadsleden waren ‘Raadslid van de Week’ in de periode juni 2018 t/m 

november 2018. 

 

 

Overzicht van raadsleden 

 

Bahreddine Belhaj, PvdA, Lelystad 

“Als raadslid neem je besluiten in het algemeen belang. Er 

zullend dan altijd wel burgers zijn die het hier niet mee eens 

zijn. Soms moet je echter besluiten nemen in het belang van 

de samenleving als geheel, ook al is dat misschien niet in 

het belang van een specifiek individu. Echter is dat ook je rol 

als bestuurder, dus die kritiek trek ik me niet aan. Dat neemt 

niet weg dat je altijd ook met het individu in gesprek gaat 

om te beargumenteren waarom je een bepaald besluit 

neemt.” 
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Janneke van Heugten, PRO21, Nijkerk 

“Nee. Ik heb veel vertrouwen in de Nijkerkse 

gemeenteraad. En dat is op dit moment mijn 

referentiekader. We hebben een rijkdom aan kennis 

en achtergronden in de raad zitten.” 

 

 

 

 

 

 

 

Bianca de Heer, PAB, Papendrecht 

“Inwoners zijn al vaak wantrouwig t.o.v. de politiek en als er 

dan raadsleden bij zijn die nauwelijks opvallen door hun daden 

en intellectueel uit de boot vallen, helpt dit niet om het aanzien 

van de politiek te verbeteren. Dus ik ben dan ook van mening 

dat elk raadslid zich die kritiek moet aantrekken. Werk aan de 

winkel, zou ik zeggen.” 

 

 

 

 

David Schalken-Den Hartog, Beter voor Dordt, 

Dordrecht 

“Nee, en het is ook onterecht.”  
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Elif Hotaman, DENK, Zaanstad 

“Kritiek zal er altijd zijn, of je het wilt of niet. Het zet je aan het 

denken en doet je beseffen dat je sommige dingen anders en 

misschien beter kunt doen. Tijdens de campagne in aanloop naar 

de gemeenteraadsverkiezingen hebben we veel geluiden gehoord 

van burgers die ontevreden waren over de kwaliteit van de raad. 

Deze kritiekpunten neem ik mee en probeer er van te leren zodat 

ik mijn functie als raadslid zo goed mogelijk kan uitoefenen. Ik wil 

niet dezelfde fouten maken die eerder gemaakt zijn door een 

vorige raad en luister daarom goed naar hetgeen onze burgers 

zeggen. Met de tools die wij tot onze beschikking hebben en steun 

vanuit de landelijke fractie zal ik mijn uiterste best doen om 

mijzelf verder te ontwikkelen en de Zaankanters op zo goed 

mogelijk te vertegenwoordigen.”  

 

Astrid van de Wetering, D66, Texel 

“Persoonlijk niet. Ik weet dat ik mij voldoende verdiep in de 

stukken en situaties en voel mij verantwoordelijk voor het 

in mij gestelde vertrouwen. ‘’Je doet het of niet’’ is mijn 

motto. Ik weet echter ook dat er raadsleden zijn die met 

andere motivatie op het ‘pluche’ zijn gaan zitten. Daar 

denk ik niet al te positief over en ik begrijp de kritiek. Dat 

schaadt het beeld van de politiek.” 

 

 

 

 

Willemien Treurniet, ChristenUnie, Middelburg 

“Kritiek zet je aan het denken en dat is goed. Raadslid zijn is een 

verantwoordelijke en soms zware taak. Je moet bijna een 

alleskunner zijn. Je moet goed debatteren, goed inleven, goed lezen, 

goed gesprekken kunnen voeren etc. etc. En bijna alles heeft te 

maken met tijd. Je moet als raadslid keuzes maken om die dingen 

goed te kunnen doen die je graag wilt doen, op punten waar je het 

verschil kan maken.” 
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Youcef Ben Ali, PvdA, Zwolle 

“Dat hangt van de kritiek af. Kritiek op niet nakomen van 

verkiezingsbeloften is niet terecht, omdat er in een 

meerpartijenstelsel geen sprake kan zijn van verkiezingsbeloften, 

hooguit van doelstellingen of ambities, die nog de uitkomst 

moeten worden van onderhandelingen. Die kritiek is echter wel 

terecht als politici zelf wel blijven spreken over verkiezingsbeloftes 

en breekpunten. Dan roep je het ook over je af, bouw je de 

teleurstelling in de politiek op voorhand in en ondermijn je het 

vertrouwen in politiek en openbaar bestuur. 

 

Kwaliteit kost geld, dat is met alles zo, dus ook hier. Zij die kritiek hebben en meer kwaliteit 

willen: investeer dan in die gewenste kwaliteit, school de raadsleden beter en stel daar tijd en 

middelen voor beschikbaar. 

Tot slot: het wordt ook wel tijd dat raadsleden terug praten. Het zijn van 

volksvertegenwoordiger vraagt om een dienstbare en bescheiden houding, maar 

volksvertegenwoordigers hoeven kritiek niet gedwee te laten passeren.” 

 

Erwin Rutten, AalstWaalreBelang, Waalre 

“Zeker, het is steeds moeilijker om voldoende kwaliteit op de lijst 

te krijgen. Daarbij ook rekening houdend met de verhouding 

man/vrouw en jongeren en ouderen. De partijen moeten steeds op 

zoek zijn naar nieuwe mensen en deze tijdig opleiden.” 

 

 

 

 

 

 

Ernst Janssen, D66, Borne 

“Ja, mits inhoudelijk en bespreekbaar.” 
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Anke Oosterhuis, Progressief Westerveld, Westerveld 

“Het is jammer dat er kritiek is. Raadsleden zetten zich in de 

meeste gevallen met hart en ziel in voor het raadswerk. 

Anderzijds is het raadswerk door de jaren heen complexer 

geworden. Maar met een baan en andere verplichtingen valt 

het niet altijd mee om daarnaast ook gemiddeld anderhalve 

dag of meer per week aan het raadwerk te besteden.” 

 

 

 

Marjo Molengraaf, ChristenUnie, Gorinchem 

“In ons bestel hebben we een lekenbestuur. Dat brengt met zich 

mee dat er allerlei mensen in de raad kunnen zitten, niet per 

definitie deskundigen of professionals. Dat is goed voor de 

volksvertegenwoordigende rol, maar het is ook de bedoeling dat 

raadsleden zich inzetten om zich te bekwamen. Trek ik het me 

aan: ik vind het wel eens lastig als je in gesprek komt met 

mensen die veel meer kennis hebben op bepaalde gebieden, dan 

voel je jezelf tekort schieten. Tegelijk merk ik vaak dat voor de 

politieke antenne, het weten te verwoorden wat er leeft en voor 

het smeden van een coalitie met mensen die andere 

uitgangspunten hebben zodat je goede besluitvorming bereikt, 

niet per sé een universitaire graag nodig is.” 

 

Joke Lanphen, D66, Blaricum 

“Gedeeltelijk, in die zin dat ik erg mijn best wil 

doen, maar in een kleine raad, waar de raadsleden 

geen smalle focus aan kunnen brengen, de 

kwaliteit van het debat erg afhankelijk is van de 

gekozen raadsleden. Voor zover er van een debat 

sprake kan zijn, ligt het niet in het vermogen van 

één raadslid om daar voor de gehele raad een 

oplossing voor te vinden.” 
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Mame Douma, Brummen 

“Nee, onze democratie houdt nu eenmaal in dat in principe 

iedereen zitting kan nemen in de gemeenteraad. Wel zou 

het een goede zaak zijn als er wat meer ondersteuning 

komt.” 

 

 

 

 

 

Mirjam Slobbe-Voogt, CDA, Zwijndrecht 

“Nee, iedereen heeft zijn eigen verantwoording ten opzichte van 

de kiezer. Ik weet van mijzelf dat ik me voor 100% inzet.” 

 

 

 

 

 

 

Maaike Moulijn, Partij voor de Dieren, Apeldoorn 

“Ja, ik wil graag een goed raadslid zijn en de democratie 

is erbij gebaat als de kwaliteit van de raad en raadsleden 

goed is. Maar het is best lastig om een goed raadslid te 

zijn en van alle gemeentelijke onderwerpen voldoende 

kennis te hebben. Ik ben blij dat we in Apeldoorn een zeer 

gevarieerde fractie hebben met verschillende 

achtergronden en deskundigheden. Ook kunnen we 

beroep doen op een ondersteunende griffie en zeer 

welwillende ambtenaren. Daarnaast laten wij ons door 

inwoners en deskundigen adviseren.” 
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Marianne van de Watering, Leefbaar Lelystad, Lelystad 

“Zelf investeer ik op kwaliteit door mij goed in te lezen en waar 

mogelijk trainingen te volgen. Want het raadswerk moet je wel 

leren. Daar moet je zelf dus wel in investeren en dat kost tijd. Als 

individueel raadslid is het onmogelijk om je op alle stukken volledig 

te verdiepen. Het kan wel storend zijn als raadsleden inbreng 

hebben zonder zich voldoende verdiept te hebben. Wanneer er 

dossiers behandeld worden waar ik zelf vakkennis over heb, is het 

voor mij soms tenenkrommend hoe vaak er vanuit emotie een stuk 

behandeld wordt. De raad zou wat dat betreft meer gebruik kunne 

maken van de kennis die er bij inwoners aanwezig is.” 

 

Rozemarijn Baan-Timmer, VVD, Heemstede 

“Nee, dat trek ik me niet aan. Ik ben nog niet zo lang raadslid 

dus ik vind het ook logisch dat ik nog niet diep in alle materie 

zit. Binnen de fractie vullen we elkaar juist aan, ervaring en 

kennis tegenover nieuwe inzichten maken een super goede 

combinatie!”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


