CHECKLIST

Een nieuwe raad aan
de slag BENT U ER KLAAR VOOR?

7

6

Dit stappenplan geeft een overzicht waarmee griffiers
tijdig een inwerkprogramma kunnen voorbereiden voor de
nieuwe gemeenteraad. De Nederlandse Vereniging voor
Raadsleden biedt hier een verzameling (digitale) bronnen,
die griffiers kunnen gebruiken om nieuwe
raadsleden goed in te werken.

5

Gedaan?
zet een vinkje
Tip! Gebruik dit schema
als interactieve pdf of
print op A3 (liggend)

3

Start
nu

maanden
voor de raadsverkiezingen

maanden
voor de raadsverkiezingen

maanden
voor de raadsverkiezingen

maanden
voor de raadsverkiezingen

To Do

To Do

To Do

To Do

To Do

Begin met de voorbereidingen op het
startprogramma:
z org dat er financiële
middelen vrijgemaakt
worden voor het start
programma in de
begroting 2022 door
budget vrij te spelen
via de voorjaars- of
kadernota
 espreek met de
b
huidige raad of zij een
overdrachtsdocument
willen opstellen.
(zie: Handreiking integriteits
toetsing kandidaten voor
decentrale politieke partijen)

 rrangeer een gesprek
a
met partijvoorzitters
van de politieke
partijen in de raad
over integriteit en
kandidaatstelling

Begin met opzet van
inwerkprogramma
voor de nieuwe raad
tijdsplanning en
vergaderschema
raad maken
lees het basis duurzaam
opleidingsprogramma
voor raadsleden.
Let daarbij vooral op
kennis, competenties,
houding en gedrag
s truin naar de
mogelijkheden op de
digitale leeromgeving
voor raadsleden

(zie: Leeromgeving van de
Nederlandse Vereniging voor
Raadsleden)

v oer het gesprek met
het presidium over
opzet coalitie
onderhandelingen of
raadsprogramma

Bronnen
(zie: Handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale
politieke partijen)

download het

opleidingsprogramma

o
 verleg met het
presidium over
startprogramma
nieuwe raad
(optioneel)
 verleg met 
o
griffiers in de 
eigen omgeving
i nformeren bij de
Vereniging van
Griffiers en de
Nederlandse
Vereniging voor
Raadsleden of zij
extra informatie
beschikbaar
hebben voor
startprogramma
nieuwe gemeenteraad
Bronnen

• startprogramma
van de vorige raad
• rapporten over de
ontwikkelingen in het
openbaar bestuur
(zie: onderzoek)

• nieuwste inzichten
over (digitaal) leren en
ontwikkelen
(zie: opleidingengids)

Bepaal welke onderwerpen in

de nieuwe raad moeten worden
besproken. Leidraad zijn de 9
starttegels van de Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden over 9
kernthema’s om de raad beter en
bewuster in positie te brengen (zie
onder), en de lokale beleidsagenda.
p
 olitieke partijen wijzen op
klaar voor 4 jaar programma
k andidaat raadsleden wijzen op
“klaar voor 4 jaar!”-bijeenkomsten

(zie website van Nederlandse Vereniging voor
Raadsleden en Vereniging voor Griffiers voor
actuele informatie)

c ompetentiescan onder
huidige raad draaien om te
inventariseren wat wenselijk
is voor verdere opleiding voor
doorgaande raadsleden

C
 oncept-startprogramma maken op
basis van uitkomsten competentiescan.
P
 lanning eerste honderd dagen nieuwe raad

Raadsverkiezingen
installatie nieuwe gemeenteraad
To Do
Maak welkomstpakket nieuwe raad met:
vergaderplanning waarin ook introductie
activiteiten staan
gedragscode, agressieprotocol
leerlijn ‘Hoe bereid je je voor op het raadslidmaatschap’
leerlijn ‘De basis als raadslid’
leerlijn ‘Invulling geven aan je rol als raadslid’

(zie: gezamenlijk leren met de competentiescan)

e ventueel competentiescan
ook draaien voor kandidaat-
raadsleden.
(zie: ‘Al uw sterke en zwakke punten in beeld
met de competentiescan)

Bronnen
download de

Presentatiegids
“Van Raad tot Raad”

• 9 Starttegels met belangrijke
vragen voor een goede start
van de raad

informele vergaderingen
(heisessie, of
Bronnen
inwerkdagen)
van de nieuwe
• 9 Starttegels met belang
raad om te praten rijke vragen voor een
over de werkwijze goede start van de raad
en rol van de raad • Een eerste agenda voor

de werkgeverscommissie
van de raad
• Van inwerken naar een
doorwerkprogramma

