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Een mens moet zomogelijk elke dag naar een liedje luisteren, een goed gedicht lezen,
een mooi schilderij zien en een paar zinnige woorden uiten (Johann Wolfgang von
Goethe, L749-L832)
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4. ln welke mote bent u het (on)eens met de volgende stelling

Meer dan de helft (59%)von de raadsleden is het (zeer) eens met de stelling "De belongrijkste tdak
von een gemeenteraodslid is het vertolken von opvattingen en emoties die leven onder de inwoners".

Voor toelichtingen op de stelling zie pogina 24.

"De belangrijkste taak van een gemeenteraadslid is het
vertolken van opvattingen en emoties die leven onder de

inwoners"
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5. Wat vindt u de meest belangrijke rol die een
gemeenteraadslid moet vervullen?

L8%

VertegenwoordigenVertegenwoordigen Uitvoeren van de Meteen volmacht
van de opvattingen van de belangen pol¡tieke van de kiezer

en idee&euml;n van bepaalde standpunten van de handelen op basis

van inwoners groepen eigen partij van eigen
idee&euml;n en

overwegingen
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Voor 44% von de roadsleden is het "vertegenwoordigen von de opvottingen en ideeën von inwoners"

de meest belangrijke rol die een gemeenteraadslid moet vervullen. Daaropvolgend worden "met een

volmacht van de kiezer handelen op bosis van eigen ideeën en overwegingen" (22%) en "uitvoeren

van de politieke standpunten van de eigen portij" (18%) als belangrijke rol beoordeeld.

W oo rde nw o I k a ntwoord "Ande rs" :
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Leeswijzer: Hoe groter het woord, hoe vaker het als antwoord gegeven is. Voor volledige lijst

toelichtingen zie pagina j0.
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Vraag 4: "De belangrijkste taak van een gemeenteraadslid is het vertolken van

opvattingen en emoties die leven onder de inwoners"

Sterk mee o Als raadslid ben ik van mening dat je als volksvertegenwoordiger je prior¡te¡t ¡s

om een luisterend oor en te vertolken daar waar en indien mogelijk de

opvattingen en emoties die leven onder de inwoners. Ti¡ziin immers degenen

die jou het mandaat hiervoor hebben gegeven.
o Als raadslid moet je weten wat er bij de inwoners leeft en welke oplossingen

men in gedachten heeft. dit moet vroegtijdig in alle processen gebeuren en

worden meegenomen in het te ontwikkelen beleid.
o Geven als eerste zaken aan die zij als belangrijk zijn op alles wat belangrijk zijn

voor de inwoners
o ln de eerste plaats ben je als raadslid volksvertegenwoordiger.
¡ Met in gedachten dat d¡t in overeenstemming moet zijn met het

partijprogramma
¡ We zijn gekozen door de burgers die daar hopelijk over nagedacht hebben. we

vertegenwoordigen dus hun meningen, ideeën en wensen. Daar voel ik mij
dus vera ntwoordelijk voor

¡ Algemeen belang gaat voor
o Alleen het vertolken is niet voldoende. Je moet dan ook alternatieven biede.
o Als gekozene door je inwoners zit je er om hun belangen en ideeen te

vertegenwoordigen. Uiteraard ben je gekozen op basis van welke denktrant je

voorstaat.
o Als raadslid ben ik volksvertegenwoordiger
o Als raadslid moet je de emotie en opvattingen van groepen of individuen

kunnen duiden en vertalen. De valkuil daarbij is ad hoc oplossing.
o Als volksvertegenwoordiger wordt verwacht de stem van de inwoners te

vertolken.
o Burgerparticipatie is bij huidig college een wassen neus. Wel inspraakavonden

organiseren en vervolgens niets mee doen.
o Controlerende en kaderstellende taak zijn minstens zo belangrijk
o De gemeenteraad is er voor de burgers, om te realiseren wat collectief

wenselijk wordt geacht. Probleem hierbij is dat er weinig collectiviteit onder
burgers bestaat. Het worden daarmee groepsbelangen van meerdere groepen

waar je als raadslid tussen moet schipperen en de beste keus maken voor 'de

gemeenschap'
o Dit heeft met een van onze 3taken ala gemeenteraadslid te maken, n.l.

burgerparticipatie.
o Dit is slechts ten dele waar. Emoties moeten zeker niet worden genegeerd,

maar het vertolken is een ander verhaal. Een toetsing vooraf op redel'rjkheid

en juistheid is wat m¡j betreft noodzakelijk.
o Echter het collectieve belang gaat boven het individuele belang....
. Een belangrijke taak, maar politici moeten ook generalisten kunnen zijn die

naar het algemeen belang kijken. Daar hoort het maken van impopulaire
keuzes soms ook bij.

o Een goed Gem.raadslid luistert naar zijn achterban die zo breed mogelijk is

o Emoties mogen niet de overhand hebben bij meningsvorming en besluiten
vanuit de raad. Alles dien reëel bekeken worden vanuit de wensen en

opvattingen van inwoners. Emoties passen in besluitvorming niet goed.

eens

Mee eens
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. Emoties zijn een slechte raadgever. Niet geschikt om beleid op te baseren.
Wél geschikt om te bepalen welke thema's aandacht behoeven.

o Financien zijn soms de beperkende factor.
¡ Het is een belangrijke taak. de belangrijkste?
o Het is niet de belangrijkste taak, maar wel zeer belangrijk!
¡ Het is niet zozeer het ' vertolken'van, ( niet: u vraagt, wijdraaien ) maar wel

het meenemen van de mening van inwoners in alle fases van de beleidscylus
o Het luisteren naar de inwoners is belangrijk. Daar waar mogelijk, binnen de

wet en regelgeving, moet aan hun opmerkingen of ideeen serieus aandacht
worden besteed en eventueel in het beleid meegenomen worden

o Het woord democratische legitimiteit valt regelmatig b¡j de oppositie. Het z¡jn

echter de kiezers die ons beleid wegen en niet slechts eens in de 4 jaar maar
cont¡nu. Vele politici vergeten dat.

o lk ben van mening dat het zijn van volksvertegenwoordiger van groot belang
is. Dat wil niet zeggen dat je altijd moet doen wat de burger roept. Het
algemeen belang moet ook worden meegenomen in de afwegingen naar een

besluit
I Jã, dat is belangrijk. Maar het is niet u vraagt, wij draaien.
e Je bent volksvertegenwoordiger, maar staat wel voor bepaalde idealen. De

idealen staan op 1, op basis daarvan ben je gekozen. Dit toets je bij de
inwoners.

o Je moet weten wat er speelt en tegelijkertijd verder kunnen kijken dan het
'hier en nu belang'.

o Kaders stellen en controleren van het bestuur . Denken aan het algemeen
belang en de meest kwetsbare inwoners

¡ Maar als raadslid moet je ook voorkomen dat je jezelf (te veel) door emoties
laat leiden.

o Maar dan wel de opvattingen en emoties die in het algemeen leven. als

raadslid is het belangrijk het algemeen belang niet uit het oog te verliezen.
Wanneer een kleine groep buurtbewoners boos is over een ontwikkeling in

hun straat, die wel in het algemeen belang is, dan moeten die opvattingen en

emoties soms wijken.
o Maar in eerste instantie voor de eigen stemmers
¡ Niet voor de vertolking van de emoties van één persoon maar wel als het

collectieve opvatt¡ngen (van een buurt of groep (ouderen, inwoners van 1
kern/wijk, ondernemers, etc) zijn. Een luisterend oor en informatie leveren
kan wel voor één persoon van belang zijn.

o Raadslid is eigenlijk volksvertegenwoordiger en zodoende ook gehouden om
te weten wat de huidige gemeenschap (gemeente) bezig houd.

o Soms geeft de ambtelijke organisatie een algemeen antwoord op een
specifieke vraag van burger(s), terwijl een persoonlijk antwoord in een
gesprek de burger veel meer recht doet. Ze kennen altijd voorbeelden dat wel
aan de vraag van een burger gevolg is gegeven..

o Vertolken is iets anders dan ongefilterd weergeven, politiek is ook de kunst
van bestuurlijk verantwoord vormgeven

¡ Wel in het kader ook van de eigen uitgangspunten en identiteit.
o Als volksvertegenwoordiger heb ik niet alleen te doen met de mening van

inwoners, ook of de consequenties ermee stroken.

Neutraal
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. Dat is een belangrijke taak, maar deze ¡s net zo belangrijk als rekening houden

met het algemeen belang en dat kan soms tegengesteld zijn aan heersende

opvatt¡ngen en emoties.
o De achterban van mijn partij bepaalt de koers.
o De drie hoofdtaken van een raadslid kunnen m.i. het beste in een zeker balans

worden gedaan
o De drie taken volksvertegenwoordiging, controle en kaders stellen zijn alle

drie belangrijk. Afhankelijk van de persoonlijkheid van een raadslid past 1 van

deze drie het beste. Een goede balans in de raad in fracties is van belang.
o De opvattingen van je achterban en je partij. Soms spelen er zaken binnen de

bevolking waar je het niet mee eens bent, dus die opvattingen vertolk je niet,
ofsterker nog, je bestrijdt ze.

¡ De taak is om de opvatt¡ngen en emoties tot je te nemen en daarna je
afwegingen op de beleidsterreinen te maken

o Een raadslid is geen 'doorgeefluik'voor de opvattingen en emoties van

inwoners. Wel is van belang goed op de hoogle te zijn van wat leeft.Deze
informatie, gevoegd bij de eigen standpunten ten aanzien van bepaalde
onderwerpen moet de basis zijn van standpuntbepaling.

o Een raadslid moet luisteren naar de inwoners, maar het is niet'u vraagt, wij
draaien'. E.e.a. moet passen binnen kaders d¡e gesteld z'tjn en bij onze

politieke vis¡e
o En verwoorden en verwerken in transparant beleid
¡ Fractiestandpunt kan afwijken van deze stelling, o.a. op principiële punten
o Gaat om de belangen van de inwoners, niet om emoties of opvattingen.
¡ Gezien de huidige pol¡tieke sfeer is de verleiding groot om een politiek

wenselijk antwoord te geven. lk houd me vooral bezig om mensen van
informatie te voorzien, inhoudelijk en procedureel, zodat ze vooral zelf hun

opvattingen en emoties naar voren kunnen brengen. Zo stimuleer ik

regelmatig dat mensen gebruik maken van het spreekrecht in commissies- en

raadsvergaderingen. Ja en soms vertaal ik die gevoelens in de commissie of
raad.

o Het is een belangrijke taak maar n¡et de belangrijkste, he bent geen

roeptoeter voor de burger.
o Het vertolken van emoties die leven onder inwoners is niet de primaire taak

van de raad. Wel is de taak van het raadslid om de opvattingen van de
inwoners als achterban goed te vertegenwoordigen.

. Hetvus belangrijk rekening te houden met bewoners en hn argumenten bü

besluiten re betrekken en serieus te nemen. Het is niet de taak emoties direct
te vertolken, maar de tedenen voir de emotie te onderzoeken en op basis

daarvan een beslissing te nemen.
r lk ben het zowel sterk mee eens als sterk mee oneens. Het is een paradox die

constant levend gehouden moet worden. Luister naar de inwoners, handel

overeenkomstig de waarden waar je zelf voor staat.
¡ lk ben volksvertegenwoordiger, en wil het volk goed vertegenwoordigen

zonder last of ruggespraak. Wordt door de vele gezamenlijke regelingen bijna

onmogelijk om nog eigen kleur en geur te verdedigen.
. Je moet wel weten wat er leeft onder de inwoners,maar dat is wat anders als

met alle winden meewaaien!
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. Mening inwoners wordt meengenomen, maar het beleid vraagt soms om
keuzes die de zwijgende meerderheid vraagt. hierdoor ontstaat de indruk dat
er neit naar de schreeuwende inwoner wordt geluisterd

o Meningen zeker serieus nemen maar naar goed afwegingen soms toch een

andere keus moeten maken voor algeheel belang
o Natuurlük is dat belangrijk maar niet de belangrijkste. Het belangrijkste is om

beslissingen te nemen die goed zijn voor onze gemeente als collectief en dus

ook voor de inwoners
o Niet alleen het vertolken van de opvattingen en emoties van inwoners maar

ook zelf kennis vergaren en uiteraard verantwoording afleggen naar inwoners.
o Niet de belangrijkste taak, wel belangrijk
o Niet de belangrijkste. Eén van de taken.
o Opvattingen en emoties hebben geleid tot de keuze van de Raad en daarmee

is deze vraag retorisch. Omdat ik denk dat u bedoeld dat we ook nog eens
participatief moeten besturen, antwoord ik neutraal.

¡ Volksvertegenwoordiging is iets anders dan vertolken van opvattingen en

emotie. Het gaat om vertalen van deze emoties etc naar beleid. Dus luisteren
naar opvattingen en emoties:ja maar je bent n¡et een op een spreekbuis van

inwoners
o Wel belangrijk, niet het belangrijkst!
. Wrj verdiepen ons in de stukken enzijn gekozen om te besturen. Bij besturen

moeten emoties niet de doorslag geven.
¡ Als raadslid heb ik drie hoofdtaken, die ik alledrie even belangrijk vind.
o Belangen van de burgers moeten wel worden meegenomen b'lj de afweging

om tot een besluit te komen
¡ Besluiten nemen in het belang van de lokale gemeenschap
o Dat ís een van onze taken. Emoties hebben een rationele achtergrond en daar

ga je dan mee bezig. Emoties zijn soms nodig om de noodzaak van iets
duidel'rjk te maken. Het is voor mij geen directe reden om actie te
ondernemen.

¡ De belangrijkste taak is om de gemeente te besturen. Verder is het de taak
van de raad om controle uit te oefenen op het gevoerde beleid.

¡ De gevoelens onder de burgers tellen zeker mee maar zijn niet doorslag
gevend.

¡ DE opvattingen en emoties van de inwoners zijn vaak het gevolg van gebrek

aan kennis over het onderwerp en vanwege het persoonlijk geraakt worden
door een beslissing. naar mijn idee is het hoofddoel doen want voor de
gemeente als geheel en dus ook voor overwegende de meerderheid van de
inwoners het beste is.

¡ Een raadslid is (zeker als die niet met voorkeurstemmen is gekozen) in de raad
gekomen op basis van een profiel en standpunten van een partij. Het
vertolken daarvan is de belangrijkste taak, daar ligt het mandaat. Maar
luisteren, ook naar opvattingen van andere inwoners blijft als tweede
belangrijk. Het is als raadslid ook je taak het functioneren van de samenleving
als geheel in het vizier te houden.

¡ Emoties moeten niet vertolkt worden, wel benoemd. Emoties zijn in mijn
inziens 9 van 10 keer niet relevant bij een besluit voor de gehele
gemeenschap. Wel kan een enkele keer de emotie worden meegenomen in de

besluitvorming. Maar wel met de juiste onderbouwing

Mee
oneens
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. Gemeenteraadsleden zijn ook volksvertegenwoordigers maar dat betekent
niet dat zij elke emotie of opvatting bij inwoners vertolken. Soms moeten zijn
daar zelfs direct tegen ingaan (bv. huisvesten asielzoekers, afwegingen
algemeen belang etc.)

. Gemeenteraadslid is gekozen op programma. belangrijkste taak is opkomen
voor belangen van de burgers.

¡ Het (mede)besturen van de gemeente is belangrijker dan het vertolken wat er
onder de bevolking leeft.

o Het invulling geven aan een visíe op de toekomst v¡nd ik een belangrijkere
taak dan vertolken van opvattingen en emoties van de lnwoners.

¡ Het is goed om de opvattingen en emoties die er leven te kennen en waar
nodig en mogelijk een plaats te geven bij het vormen van een mening voordat
een besluit genomen wordt. Maar het is niet de belangr'rjkste taak.

o Het is niet 'u roept wij draaien', je bent gekozen door mensen die een bepaald
geluid van jou verwachten, op basis van je programma.

¡ Het is niet altijd zo dat je de mening en opvattingen kan omzetten in

beleid/besluiten. Het kan zijn dat het algemeen belang belangrijker is dan het
belang van een groep. Ook kan de opvatting en emotie van een deel van de
inwoners haaks staan op het fractiestandpunt. Een voorbeeld vind ik de
opvang van vluchtelingen.

¡ Het is wel belangrijk om je ervan op de hoogte te stellen. Maar je bent geen

directe spreekbuis van inwoners.
¡ Het moet wel stroken met de wet en met ons programma
o Het Raadslid is de vertegenwoordiger van de Burger maar de burgers zijn niet

allemaal zijn kiezers.De partij met zijn uitgangspunten vormt het kader voor
het Raadslid

o Het vertolken is wel een belangrijk aspect. Maar het belangrijkste is het
nemen van besluiten die ik het meest wenselijk en haalbaar vind voor de
toekomst.

o Het zorgen voor een gedragen beleid dat zo goed mogelijk is voor alle
inwoners

o lk ben geen doorgeefluik. De opvattingen en standpunten weeg ik af.
¡ lk laat mij niet verleiden door emoties maar bekijk het realistisch en als geheel
o lk probeer te kijken naar wat ik belangrijk vind voor de gemeente
o lnhoud van beleid staat voorop
o Je hebt een partijprogramma. Dat is de basis waarop je gekozen bent. Dat

programma probeer je zo goed mogelijk uit te voeren. Niet alles is vastgelegd.
Dan is het goed de mening van inwoners te horen.

o Kaders stellen liefst toekomstbestendig
o Mee oneens vanwege 'die leven onder de bevolking'. Het gaat om vertolken

van opvattingen van de kiezers die op de partij van het raadslid hebben
gestemd.

o Meehuilen met de wolven heeft geen zin. N.a.v. meldingen en constateringen
onderzoeken wat wel kan heeft zin.

¡ Minstens zo belangrijk is het besturen van de gemeente voor de lange termijn.
En het toezicht houden op het bestuur van de gemeente

¡ Natuurhjk invloed maar liberale beginselen vormen mijn primaire toetssteen.
¡ Onze partij heeft uitgangspunten. Natuurlijk luisteren we naar de inwoners,

maar bij het honoreren van verlangens spelen ook onze uitgangspunten een
grote rol
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. Opvattingen en emoties onder de inwoners dienen meegenomen te worden in

de overwegingen, louter vertolken ervan verschraalt de besluitvorming
. Opvattingen en emoties zijn niet het belangrijkst lijkt mij
o Partij- en verkiezingsprogramma trachten te bewerkstelligen. Of

compromissen die daar dicht bij komen. Niet 'u vraagt en wij draaien'.
o Primair controlerende en kaderstellende taak
o Raadsleden zijn gekozen op basis van programma's en personen. Betekent dat

de raadsleden gekend zijn vanwege hun maatschappelijk inzicht. Voor een

belangrijk deel komen die overeen met de politieke standpunten van de partij.
o Rolvan gemeenteraadslid is op basis van de beschikbare informatie (zowel uit

samenleving, als uit stukken ect.) een belangenafweging te maken. Daarbij is

het van groot belang om een gemaakte beslissing uit te leggen aan de
inwoners. Het blind overnemen van opvatting is gif voor een goede

besluitvorming.
o Vertolken doen muziekanten. Raadsleden moeten een visie en oplossingen

genereren.
o Wel belangrijk, maar niet het allerbelangrijkst..
o Wel belangrijk, maar niet belangrijkste
o Wel weten wat er leeft, maar zeker:.zonder last of ruggenspraak.
¡ Als gemeenteraadslid heb je juiste de verantwoordelijkheid om ook de

belangen van de mensen die je niet hoort te behartigen. Daarnaast moet je

beslissingen nemen die goed zijn voor het dorp/stad het grote collectief en
toekomstbestendig. Het vertolken van opvattingen en emoties werkt
vertroebelend in het debat wat gevoerd moet worden. Uiteraard worden
opvattingen en emoties wel meegewogen in de besluitvorming

o De Raad is er vooral voor om goede en wijze besluiten te nemen. Daarnaast
zijn ze zelf burger en maken een onderdeel uit van netwerken van burgers.

¡ Het algemeen belang dienen, vanuit de kennis van wat er leeft en speelt in de

samenleving, niet meegaan met de waan van de dag.
o Het antwoord op de volgende vraag is de verklaring.
o Het is de taak van de gemeenteraad om beleid te formuleren en op basis van

ratio goed uit te leggen. Wel van te voren inwoners waar mogelijk betrekken.

Maar emotie is vaak gebaseerd op een klein collectief belang terwijl een

gemeenteraadslid t hele plaatje kent.
¡ Met emot¡es is het altijd oppassen. Daarnaast leven er alle mogelijke

opvattingen onder de inwoners, de vraag is erg breed...
. Wü moeten op basis van de programma's die wij bij de verkiezingen

voorgelegd hebben. Altijd afwegen of onze gemeente en haar inwoners bij

onze besluiten gebaad zijn.
. 'opvattingen en emot¡es die leven onder de inwoners'? welke dan, die het

hardste roepen, die je het beste kent, je eigen achterban? Beetje vreemde
vraag.

Sterk mee
oneens

Weet
niet/geen
mening
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