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De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zoekt nieuwe bestuursleden.  
 
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden behartigt de belangen van de politieke ambtsdragers in 
de gemeenten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Parlement. 
Daarbij gaat het om wetswijzigingen of lagere regelgeving uitgaande van het ministerie van BZK 
waarin de positie van de gemeentebestuurders aan de orde is. Voorbeelden zijn de rol en positie van 
de raad en raadsleden in de lokale democratie, vergoedingen raadsleden, veiligheid/agressie & 
geweld, integriteit, rechtspositie. Verder is er extra aandacht voor toerusting en ondersteuning voor 
raadsleden o.a. door een opleidingsprogramma voor raadsleden.  
 
Daarnaast organiseert de vereniging toerustings- en netwerkbijeenkomsten voor Raadsleden, 
waaronder Raadsacademies. Dit alles onder het motto: Een Sterke Raad Doet Er Toe! 
 
Voor een goede uitvoering van deze taken is een bestuur onontbeerlijk. Na de 
gemeenteraadsverkiezingen vertrekken er bestuursleden. 
 
Wilt u zich naast uw raadslidmaatschap in uw eigen gemeente op nationaal niveau bestuurlijk inzetten 
voor de positionering en belangenbehartiging van raadsleden en gemeenteraden? Meld u dan aan om 
bestuurslid te worden van De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden!  
 
Het bestuurslidmaatschap biedt de mogelijkheid op nationaal niveau bij te dragen aan de positie van 
de gemeenteraad in de lokale democratie en daarmee ook aan de ontwikkeling van het openbaar 
bestuur. Er zijn werkrelaties met de Vereniging van Griffiers, het Nederlands Genootschap van 
Burgemeesters, de Vereniging van Gemeentesecretarissen, de Wethoudersvereniging, de VNG, het 
ministerie van BZK, andere departementen, Tweede en Eerste Kamer en vele andere organisaties in 
het publieke domein. Daarnaast worden banden onderhouden met de kennispartners van de 
vereniging. 
 
Het bestuurslidmaatschap kost tijd maar brengt ook veel op het gebied van netwerken, kennis en 
ervaring. De functie is onbezoldigd. Reiskosten worden vergoed. Het bestuur vormt een afspiegeling 
van het politieke landschap in de gemeenteraad. Wij zoeken vertegenwoordigers van landelijke en 
lokale politieke partijen en afkomstig uit kleine, middelgrote en grote gemeenten. 
 
Het algemeen bestuur vergadert 4 tot 6 keer per jaar centraal in het land. Het dagelijks bestuur 
vergadert daarnaast 6 keer per jaar. Van bestuursleden wordt verwacht dat zij ook aanwezig zijn bij 
bijeenkomsten door de vereniging georganiseerd of als vertegenwoordiger namens de vereniging. 
 
Het profiel van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden  
 
1. Bestuurslid  

Algemeen: passie en betrokkenheid met het verbeteren van de rechts- en rolpositie van de 
raad en raadsleden.  
Algemeen: gevoel voor het behartigen van belangen van raadsleden en raad, zowel op een 
landelijk platform als in de eigen provincie/regio.  

2. DB/AB  
Als DB-lid belangstelling om taken als dagelijks bestuur te willen uitvoeren, het gaat dan om: 
vice-voorzitterschap, secretaris, penningmeester vanwege de taak van het DB om de 
vereniging in samenwerking en ondersteund door het bureau te leiden. Het DB is 
verantwoordelijk voor de financiële en bestuurlijke verantwoording van het beleid van de 
vereniging naar de leden en verzorgt het opstellen van de begroting. Bij deze werkzaamheden 
wordt het bestuur ondersteund door het bureau dat alles voorbereidt en de uitvoering 
organiseert.  

4. AB-leden  
Provinciale spreiding (13 bestuursleden inclusief 4 DB-leden). Belangrijk ook partijpolitieke 
spreiding. 
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Dagelijks bestuur 
 
De vacature is voor leden van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur benoemt uit zijn midden 
een Dagelijks Bestuur, zijnde de secretaris, penningmeester en een vicevoorzitter. De voorzitter wordt 
in functie door de Algemene Ledenvergadering gekozen en is daarmee automatisch lid van het 
dagelijks bestuur. 
Specifiek  
a. Voorzitter – functie voorlopig in voorzien, tot in ieder geval eind 2018- verantwoordelijk voor 

leiding vergaderingen, eerste aanspreekpunt voor media en externe organisaties en lobby 
b. Secretaris – vacant – portefeuille: personeelsportefeuille, bestuurlijk jaarverslag 
c. Penningmeester – vacant - portefeuille: begroting, financieel jaarverslag 
d. Vice-voorzitter – vervangt voorzitter.  
 
Algemeen: de DB-leden ook belangrijke portefeuilles zoals integriteit, agressie, intimidatie, 
vernieuwing democratie. 
 
Hebt u naast het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur specifieke interesse in een functie binnen 
het Dagelijks Bestuur dan kunt u dit aangeven bij uw sollicitatie. 
 
Het bestuur wordt ondersteund door een professioneel bureau voor de inhoudelijke voorbereiding en 
ondersteuning van bestuursvergaderingen, activiteiten en evenementen. Het bureau verzorgt tevens 
de communicatie over netwerkbijeenkomsten en evenementen, en verzorgt de voorbereiding, 
planning en ontwikkeling van de agenda van de vereniging. 
 
Meer informatie 
 
Voor informatie over een bestuursfunctie kunt u contact opnemen met het bureau van de Nederlandse 
Vereniging voor Raadslden: info@raadsleden.nl of telefonisch: 070-3738195. Ook kunt u contact 
opnemen met de voorzitter Mark den Boer (gemeenteraadslid Molenwaard; 
e:markdenboer1984@gmail.com). Uw motivatie met uw CV ontvangen we graag voor 30 april a.s. 
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