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Ten Geleide

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Zo is het in de grondwet vastgelegd in artikel 125: Aan het hoofd van de provincie en de gemeente staan provinciale staten
onderscheidenlijk de gemeenteraad. Voor raadsleden betekent dit artikel dat de raad de baas is. Dat
die rol van hoogste bestuursorgaan relatief is in de praktijk van alle dag toont het onderzoek dat
Raadslid.Nu/Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in het voorjaar van 2017 heeft gehouden, zie:
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/
versterking-rol-en-positie-raad-vraagt-extra-opleiding-en-ondersteuning
Krap de helft van de raadsleden vindt ook echt dat de raad qua invloed het hoogste bestuursorgaan
is. Voor een derde deel van de raadsleden is de raad in de dagelijkse praktijk (zeker) niet het hoogste
noch het meest invloedrijke bestuursorgaan. Raadsleden vinden dat wethouders de meeste invloed
hebben op het gemeentelijk beleid, meer dus dan de gemeenteraad zelf. Ook de wethouders en
burgemeesters vinden dat zij zelf meer invloed hebben op het gemeentelijk beleid dan de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan.
Het college scoort dus hoog. Dat is niet zo vreemd, want sinds de invoering van de dualisering zijn
er bestuurlijke bevoegdheden van de gemeenteraad naar het college overgedragen. Bovendien
maakt de wethouder geen deel meer uit van de gemeenteraad.
Raadsleden wordt sinds de invoering van de dualisering verteld en uitgelegd dat zij drie rollen
hebben, te weten een volksvertegenwoordigende rol, een kader stellende rol en een controlerende
rol. Over een bestuurlijke rol van de raad wordt niet gerept. Toch is de gemeenteraad nog altijd het
hoogste bestuursorgaan. Dat begrip ‘hoogste bestuursorgaan’ appelleert aan de bestuurlijke
verantwoordelijkheid van de raad. Het roept de vraag op wat besturen betekent voor raadsleden?
Kortom, wat is of hoe ziet de bestuurlijke rol van de raad er dan uit?
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft daarom gemeend dat er onderzoek nodig is naar
de bestuurlijke rol van de raad. We hebben daarom gesprekken gevoerd met raadsleden over wat zij
als de bestuurlijke rol van de raad beschouwen. We hebben ook kwantitatief onderzoek gedaan hoe
raadsleden oordelen over de bestuurlijke rol van de gemeenteraad. Bovendien hebben we een
drietal deskundigen uit wetenschap, onderzoek en praktijk gevraagd om kort en kernachtig te reflecteren over de bestuurlijke rol van de raad.
In deze rapportage vindt u als lezer de resultaten van de gesprekken en onderzoeken. Ook kunt u de
bijdragen lezen over wat de betekenis is van de bestuurlijke rol voor de raad.
De rapportage begint met een samenvatting waarin ook aanbevelingen zijn opgenomen die tot
stand gekomen zijn op basis van een gesprek met de bij dit onderzoek betrokken deskundigen. Wat
ons betreft is deze rapportage het startpunt voor het gesprek in gemeenteraden over hun bestuurlijke rol.
Deze rapportage is opgesteld door en onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Vereniging
voor Raadsleden. Wij danken alle betrokkenen die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van
deze rapportage.
Wij wensen u veel leesplezier.
Henk Bouwmans, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, december 2018
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Samenvatting

Raadsleden over de bestuurlijke rol
Raadsleden hebben een onhelder beeld bij de bestuurlijke rol van de raad. Er zijn raadsleden die
vinden dat zij geen bestuurlijke rol hebben. De bestuurlijke rol ligt bij het college. Anderen vinden
dat de bestuurlijke rol van de raad een soort overkoepelende rol is bij de kader stellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol, zo blijkt uit gevoerde individuele gesprekken met raadsleden.
De drie genoemde rollen (volksvertegenwoordigende rol, controlerende rol, kader stellende rol), die
naar voren zijn gekomen na de invoering van de dualisering in 2002, zijn kernrollen voor raadsleden.
Tegelijkertijd beschrijven de drie rollen, controle, kader stellen en volksvertegenwoordiging, niet alle
rollen van de raad en raadsleden. Een vierde rol die ook nadrukkelijk wordt genoemd in de gehouden
gesprekken is de verbindende rol van de raad.
Verbinding is een kernkwaliteit wanneer de raad zijn bestuurlijke rol vervult. De bestuurlijke rol
vormt met de rol als politicus de twee perspectieven (bestuurder en politicus) van waaruit de drie
genoemde rollen van volksvertegenwoordiging, controle en kaders stellen worden ingevuld. De
bestuurlijke rol komt dus niet naast de drie rollen van volksvertegenwoordiging, kaders stellen en
controleren maar heeft evenals de rol als politicus een zelfstandige, overkoepelende betekenis. Of
anders gezegd: vanuit de rol als politicus en vanuit de bestuurlijke rol van de raad geeft het raadslid
invulling aan zijn volksvertegenwoordigende rol, zijn kaders stellende rol en zijn controlerende rol.
Een volksvertegenwoordiger die zijn focus heeft op het zijn van politicus vergroot verschillen met
andere politici uit. Het eigen gelijk is dan het belangrijkste. Met de focus op het zijn van bestuurder
zal de rol van volksvertegenwoordiger er eentje zijn waarin gezocht wordt naar verbinding en
zodoende het speuren naar mogelijkheden om beider gelijk een plek te geven.
In de rol van kadersteller die zijn focus heeft liggen bij het zijn van politicus zal het raadslid alleen
oog hebben voor zijn eigen politieke belang. Ligt de focus bij het zijn van bestuurder dan zal de
kaderstelling het algemeen (in de zin van ieders) belang meer als richtpunt hebben.
In de rol van controleur zal het raadslid vanuit het perspectief van de politicus vooral willen
aantonen dat zijn belang gediend is of niet. De bestuurder zal er vooral naar kijken in hoeverre alle
belangen afgewogen gediend zijn.
De verbindende rol is daarmee niet uit het zicht verdwenen. De verbindende rol legt de verbinding
tussen de burgers en het stadhuis c.q. gemeentehuis. In de rol als politicus wordt de verbindende
rol van het raadslid zichtbaar door de verbinding naar specifieke groepen (de eigen achterban). In de
bestuurlijke rol komt de verbindende rol tot leven door de verbinding van raadslid en gemeenteraad
naar en op de samenleving als geheel.
De bestuurlijke rol van raadsleden is in het kader van het onderhavige onderzoek ook kwantitatief
onderzocht. De belangrijkste uitkomsten uit dit onderzoek zijn:
• Driekwart van de raadsleden vindt de volksvertegenwoordigende rol de belangrijkste rol in het
raadswerk.
• Binnen het stadhuis vindt een derde deel van de raadsleden de bestuurlijke rol het belangrijkste.
De kader stellende rol levert bijna een even hoge score te zien.
• Opvallend is dat op de vraag wat de primaire rol van raadsleden is dat er een vrijwel even hoge
score is voor de rol om samen met collega’s tot besluitvorming te komen en de rol om de opvattingen van kiezers te vertolken.
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• De belangrijkste waarden voor raadsleden zijn: integriteit (67,1 procent), transparantie (51,2
procent) en rechtvaardigheid (40,8 procent).
• Rechtmatigheid haalt een score van 18,8 procent en gelijkheid een score van 10,5 procent. Dat is
van belang, want behoorlijk bestuur (integriteit, rechtmatigheid en gelijkheid) scoort met 32,7
procent het hoogste en is voor raadsleden belangrijker dan responsief bestuur (transparantie,
participatie, legitimiteit en verantwoording) en veel belangrijker dan resultaat gericht bestuur dat
voor een zesde deel van de raadsleden het belangrijkste is.

Reflectie
Reflectie op het vraagstuk van de bestuurlijke rol van raadsleden is gegeven door een drietal
bestuurlijke experts.
Volgens Gossink wint de raad aan relevantie als hij meer gaat besturen. Hij wijst er op dat de
gemeenteraad tot 1983 de bestuurder van de gemeente was en toen gezelschap heeft gekregen van
het college. De opkomst van BOB-vergadermodellen en de kader stellende rol dragen bij aan de
bestuurlijke rol van de raad. Maar het politieker worden van de verhoudingen na de invoering van de
dualisering in 2002 heeft niet opgeleverd wat velen hadden gehoopt. Het politiseren van de keuze
en debatten over het plaatsen van lantaarnpalen heeft het gezag van de raad ondermijnt. Volgens
Gossink kan een raad die zich opstelt als algemeen bestuur gemakkelijker het college in de rol van
opdrachtnemer plaatsen.
Van Ostaaijen bepleit ter versterking van het bestuurlijke werk van de raad een actualisatie van de
drie rollen. Voor de volksvertegenwoordigende rol gaat het om meer in de samenleving actieve
raadsleden. Op de kader stellende rol gaat het er om dat een slimme raad het college meer laat
werken. Op de controlerende rol gaat het er om dat de raad de eigen zwakheden erkent. De kernboodschap die door Van Ostaaijen wordt bepleit is: een raad neemt zelf het initiatief en legt het
college zijn eigen agenda op.
Ter Braak bepleit bewustwording en besef over de rol van het raadslid als politicus en de bestuurlijke rol van de raad. Het raadslid als politicus is gebaat bij conflict, impressies en beelden, divergentie zijn bepalende begrippen voor deze rol. Convergentie, feiten, consensus zijn bepalende
begrippen voor het raadslid in zijn bestuurlijke rol: het gaat dan om de rol van de raad om besluiten
te nemen. In die bestuurlijke rol zijn waarden als prudentie, rechtmatigheid en overweging
dominant.
Lokaal-regionaal-landelijk
Het onderzoek heeft zich niet alleen gericht op de wijze hoe raadsleden op lokaal niveau (in de eigen
gemeenteraad) invulling geven aan de bestuurlijke rol van de raad. Er is ook onderzocht of de
bestuurlijke rolinvulling op lokaal niveau door raadsleden ook is terug te zien wanneer raadsleden
bestuurlijk regionaal en/of landelijk actief zijn.
De bestuurlijke rol van raadsleden betekent lokaal er voor zorgen dat besluitvorming van betekenis
is voor inwoners. De raad zou, aldus Gossink, voor het vervullen van deze rol wel meer vrij besteedbare middelen voor zichzelf mogen reserveren.
Op regionaal niveau betekent de bestuurlijke rol zowel het behartigen van belangen van de inwoners
uit de eigen gemeente als ook het behartigen van de belangen van inwoners uit de andere regiogemeenten. Gossink waarschuwt dat de raad in de regio moet oppassen niet in de positie van Koning
Klant te komen, en vraagt daarmee dus ook aandacht voor de bestuurlijke rolverantwoordelijkheid
van raadsleden in de regio.
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Opvallend is dat raadsleden die op landelijk niveau een bestuurlijke rol vervullen vooral het belang van
de betreffende organisatie primair stellen, zo blijkt uit de gehouden gesprekken. Deze raadsleden
houden daarbij vooral in het oog wat besluiten betekenen voor rol en positie van raadsleden en op
grond van eigen persoonlijke inzichten wat bestuurlijke besluiten voor inwoners kunnen betekenen.
De politieke articulatie van opvattingen die lokaal in de raad belangrijk is (de politieke rol van het
raadslid) speelt op landelijk niveau nauwelijks of geen rol. Gossink wijst er op dat in bestuurlijke
gremia zoals de VNG en andere landelijke organisaties (bij voorbeeld Aedes) de raadsleden slecht
zijn vertegenwoordigd. Het zijn (oud-)burgemeesters en (ex-)wethouders en dan ook nog vrijwel
uitsluitend van landelijke politieke partijen die daarin zijn te vinden.

Aanbevelingen
1. Het besturen van de gemeente als hoogste bestuursorgaan door de gemeenteraad, zeker als er
ook nog een college is dat bestuurlijke taken heeft, vraagt om een heldere rolinvulling zodat
college en ambtenaren weten waar zij aan toe zijn. Van belang daarbij is dat het besturen van de
gemeente ook herkenbaar is voor burgers. Echter, de betekenis en de aanwezigheid van het
perspectief van de bestuurlijke rol voor de raad wordt door raadsleden onvoldoende herkend en
onderkend. Daar waar in de raad maatschappelijke conflicten en knelpunten worden geagendeerd, is het juist van belang niet alleen ruimte te bieden voor het zichtbaar maken van politieke
verschillen van inzicht maar ook aandacht te besteden aan wat de bestuurlijke rol van de gemeenteraad is. Het is daarom aan te bevelen dat de gemeenteraad het gesprek voert waar de
bestuurlijke rol over gaat en hoe de bestuurlijke rol wordt ingevuld.
2. Beschouw de bestuurlijke rol niet als een extra rol naast de drie dualiseringsrollen, te weten de
volksvertegenwoordigende rol, de kader stellende rol en de controlerende rol. De bestuurlijke rol
gaat over een ander perspectief op het raadswerk, zo men wil om een andere dimensie van het
raadswerk.
3. Behoorlijk bestuur is voor raadsleden belangrijker dan responsief en resultaatgericht bestuur.
Alvorens te kunnen concluderen dat behoorlijk bestuur (integer, rechtmatig en gelijkheid) de
belangrijkste waarden zijn voor het vervullen van de bestuurlijke rol van de raad verdient het
aanbeveling om voorzichtig te zijn met conclusies (prudentia) en eerst nog eens goed te luisteren
naar alle opvattingen van raadsleden over de onderliggende waarden voor het uitvoeren van het
raadswerk.
4. Raadsleden zitten regionaal maar vooral op landelijk niveau veel explicieter in een bestuurlijke rol
die bij de betreffende organisaties past. Uit het gehouden onderzoek blijkt dat raadsleden het
perspectief van de bestuurlijke rol nadrukkelijk kiezen voor het invullen van hun bestuurlijke
bijdrage, ook omdat dat van hen wordt verwacht. Op lokaal niveau worden raadsleden juist niet
of veel minder aangesproken op hun bestuurlijke rol. Raadsleden wordt vooral voorgehouden dat
ze kaders - wat dat dan ook mag zijn - dienen te stellen. Het leidt tot het beeld maar ook de
verwarring waarbij de kader stellende, de bestuurlijke rol en soms zelfs de verbindende rol door
elkaar worden gebruikt. Voor een raad die behoorlijk bestuur belangrijk vindt, is het aan te
bevelen het gesprek te voeren wat de bestuurlijke rol voor de raad precies inhoudt en betekent.
5. Wanneer de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de bestuurlijke rol agendeert, is het
verstandig rekening te houden met de werkdruk van raadsleden en dus het thema bij voorkeur te
combineren met en binnen gesprekken en bijeenkomsten die al zijn geagendeerd over specifieke
onderwerpen.
6. Het zou goed zijn wanneer (kandidaat-)raadsleden niet alleen voorafgaande aan de raadsperiode
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(denk aan bijeenkomsten zoals Politiek Actief van Pro Demos) en bij de start van de raadsperiode
overdenken hoe de bestuurlijke rol van de raad zich verhoudt tot de rol als politicus, maar ook
tijdens de raadsperiode. Aandacht voor het thema van de bestuurlijke rol van de raad daarom
zowel in inwerk- als doorwerk- en ontwikkelprogramma’s voor raadsleden.
7. Burgers zitten niet te wachten, zo blijkt uit ander onderzoek, waaronder het rapport “15,9 uur”
van de Raad voor openbaar bestuur, dat raadsleden voortdurend met elkaar politiek in de clinch
liggen. Burgers willen dat de raad - bij voorkeur in en na overleg met de samenleving - knelpunten
oplost en besluiten neemt over maatschappelijke opgaven. Een raad die zo zijn bestuurlijke rol
invult, levert een bijdrage aan een beter imago van de lokale democratie. Voor de wervingskracht
van de lokale democratie kan het vervullen van een betekenisvolle bestuurlijke rol een positief
effect hebben, in het bijzonder vrouwen blijken, zie het onderzoek van Atria in de afgelopen
raadsperiode 2014-2018, afgestoten te worden om politiek actief te worden als er sprake is van
een cultuur waarin dominant politiek haantjesgedrag te veel de boventoon voert.
8. Het is te overwegen dat in de startperiode van het raadslidmaatschap als Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een prominente rol in het opleiden te vervullen door een vast aanbod voor
startende raadsleden aan te bieden. In dit aanbod kan ingegaan worden op de invulling van de
verschillende rollen van raadsleden.
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Onderzoeksopzet

Het raadslid is in de eerste plaats volksvertegenwoordiger. Een raadslid beschouwt zich, zeker in
samenspel met de rest van raad, ook als de belangrijkste controleur van het college van burgemeester en wethouders. De raad en daarmee raadsleden hebben daarnaast nog een kader stellende
rol en vaak wordt als vierde rol ook nog de verbindende rol van de raad genoemd.
Over die verbindende rol is in 2016 een essay geschreven door Julien van Ostaaijen, dat is uitgebracht onder de titel: Hard naar het college, zacht naar de samenleving1.
De rol van de raad als bestuurder en zeker de rol van een raadslid als bestuurder is vaak onderbelicht, het is niet de eerste rol waaraan een raadslid denkt en dat is opmerkelijk omdat de gemeenteraad wel het hoogste bestuursorgaan is van de gemeente.
Voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden was dat aanleiding om de bestuurlijke aspecten
van de rol van het raadslid nader te onderzoeken. Door zo’n onderzoek kan een bijdrage worden
geleverd aan de verdere doordenking van de (bestuurlijke) rol van de raad en het raadslid. Wij
hebben gemeend dat de bestuurlijke rol van het raadslid niet alleen moet worden doordacht in zijn
rol als lid van de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Wij vonden ook dat
de rol van het raadslid als bestuurder in landelijke (koepel)organisaties en/of in regionale samenwerkingsverbanden daarbij bekeken moest worden om zo leerpunten te inventariseren op de
bestuurlijke rol van het raadslid.
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om raadsleden inzicht te bieden, maar ook tips en
adviezen te geven hoe de bestuurlijke individueel maar ook collectief beter kan worden ingevuld.

Uitvoering van het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door het houden van kwalitatieve gesprekken met raadsleden die
bestuurlijk actief zijn in landelijke organisaties als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en
Raadslid.Nu, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.
Er is tevens een kwantitatief onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor
Raadsleden door het Nijmeegse onderzoeksbureau Daadkracht naar hoe raadsleden oordelen over
hun bestuurlijke rol, in de raad en in regionale of landelijke bestuurlijke organen.
Een drietal deskundigen, Harry ter Braak (WagenaarHoes), Henk Gossink (Van den Bunt,
Knapacademie) en Julien van Ostaaijen (Tilburg University) is gevraagd om te reflecteren in een
column c.q. essayistische opzet op de bestuurlijke rol van de raad.
De bijdragen en resultaten van de onderzoeken en de gevoerde gesprekken zijn in deze rapportage
opgenomen. Op basis daarvan is een aantal aanbevelingen, tips en adviezen geformuleerd die in een
gesprek met de betreffende experts is getoetst en gewogen.

1	Hard naar het college, zacht naar de samenleving, zie: https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/
raad-hard-naar-college-en-zacht-naar-samenleving
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Raadsleden over de bestuurlijke rol
(enquête)
In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft het Nijmeegse onderzoeksbureau Daadkracht een onderzoek uitgevoerd onder raadsleden over de bestuurlijke
rol van het raadslid en de raad. Aan dit onderzoek hebben 1.654 raadsleden deelgenomen,
dat is een respons van 18,6 procent. Daarbij hebben 1.511 respondenten de enquête
volledig ingevuld. De belangrijkste resultaten uit dit onderzoek volgen hierna. Het volledige onderzoek is te vinden in de bijlagen.
Raadslid als bestuurder
Dit hoofdstuk gaat allereerst in op de rollen die raadsleden voor zichzelf zien en welke uitgangspunten raadsleden hanteren in hun handelen als raadslid.
Rollen die raadsleden voor zichzelf zien
In het onderzoek is onderscheid gemaakt naar verschillende rollen die raadsleden vervullen. Figuur 1
laat zien welke van de drie klassieke rollen (volksvertegenwoordigend, kaderstellend, controlerend)
de respondenten het belangrijkst vinden.

Figuur 1 Welke van de drie klassieke rollen is voor u als raadslid de belangrijkste rol?

Bijna driekwart van de respondenten geeft aan de volksvertegenwoordigende rol het belangrijkst te
vinden. De controlerende rol is voor 8,3% van de respondenten de belangrijkste rol.
Bij de verdeling naar de rollen binnen het stadhuis zijn de meningen verdeeld, zoals Figuur 2 laat
zien. Een derde deel van de respondenten geeft aan de kaderstellende rol het belangrijkst te vinden.
Bijna 29% van de respondenten ziet het controleren als belangrijkste rol. Ruim een derde deel,
37,8% van de respondenten ziet als belangrijkste rol de bestuurlijke rol van de raad als hoogste
bestuursorgaan om tot consensus te komen.
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Figuur 4 laat zien dat bijna 42% van de respondenten aangeeft het samen met collega’s tot besluitvorming komen te zien als primaire rol als volksvertegenwoordiger. Bijna 38% van de respondenten vindt
het vertolken van opvattingen van de eigen kiezers de primaire rol als volksvertegenwoordiger. Het
vertolken van opvattingen van zichzelf of de partij is voor 12,6% van de respondenten de primaire rol
als volksvertegenwoordiger. 118 respondenten hebben een andere rol als primaire rol genoemd.

Figuur 4 Welke rol ziet u als uw primaire rol als volksvertegenwoordiger?
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Naast de verschillende rollen die hiervoor aan de orde zijn geweest, is aan de respondenten
gevraagd wat het belangrijkste uitgangspunt is voor hun handelen als raadslid. Figuur 5 laat zien dat
bijna 8 op de 10 respondenten het belang van de inwoners van de eigen gemeente als uitgangspunt
hanteert.
7,2% van de respondenten vindt het belang van dat de raad voor inwoners het hoogste en meest
gezaghebbende bestuursorgaan is het belangrijkste uitgangspunt. 5,7% van de respondenten neemt
het belang van de partij en het politieke programma van de partij als uitgangspunt voor het
handelen als raadslid.

Figuur 5 Wat is het belangrijkste uitgangspunt voor uw handelen als raadslid?

39 respondenten hebben andere uitgangspunten voor het handelen als raadslid genoemd. U vindt
deze uitgangspunten in bijlage B.
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Raadslid in regioverband
Gemeenten nemen deel aan regionale samenwerkingsverbanden voor diverse gemeentelijke taken.
Aan de respondenten is gevraagd of zij actief zijn in het bestuur van de regionale samenwerking.
Ruim 21% van de respondenten is actief in het bestuur van de regionale samenwerking.

Figuur 6 Bent u vanuit uw rol als raadslid bestuurlijk of als raadslid actief in het bestuur van de regionale samenwerking?

Figuur 7 geeft weer hoe de respondenten hebben geantwoord op de vraag welk belang raadsleden
die actief zijn in de regio dienen te behartigen.

Figuur 7 Welk belang dienen raadsleden die actief zijn in de regio volgens u te behartigen?

Ruim 30% van de respondenten vindt dat raadsleden die actief zijn in de regio het belang van inwoners
uit de eigen gemeente moeten behartigen. Bijna 70% van de respondenten vindt dat raadsleden (ook)
de belangen van de inwoners uit de gehele regio moeten behartigen binnen regioverband.
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Raadslid en landelijke organisaties
Behalve in regionale samenwerkingsverbanden, kunnen raadsleden ook actief zijn in landelijke organisaties, zoals de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten of belangenorganisaties. Aan de respondenten is gevraagd wat zij daarbij zien als hun voornaamste opdracht.

Figuur 8 Wat ziet u als uw voornaamste opdracht wanneer u als raadslid landelijk actief zou zijn?

Bijna de helft van de respondenten (47,6%) ziet als belangrijkste opdracht het maken van afspraken
over doelen, belangen en budgetten van de belangen van de betreffende landelijke organisatie. Meer
dan 20% van de respondenten ziet het stellen van kaders voor beleid ten gunste van inwoners uit de
eigen gemeente als belangrijkste opdracht. Nog eens 19,3% vindt het controleren of het beleid in
het belang van de inwoners uit de eigen gemeente is de belangrijkste opdracht.
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Betekenis van organisaties voor het raadswerk
Aan de respondenten is verder gevraagd aan te geven op welke wijze verschillende organisaties
bijdragen aan het werk als raadslid. Figuur 9 laat zien dat de verschillende organisaties van uiteenlopende betekenis zijn voor raadsleden. Driekwart van de respondenten geeft aan dat de eigen politieke partij een positieve invloed heeft op het raadswerk. Ook de VNG draagt volgens een
meerderheid van de respondenten positief bij aan het raadswerk.

Figuur 9 Hoe beoordeelt u de wijze waarop onderstaande organisaties bijdragen aan uw werk als raadslid in uw gemeente?

Over de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zijn de meningen verdeeld. Ruim 45% van de
respondenten geeft aan dat de vereniging positief bijdraagt aan het raadswerk. Tegelijkertijd geeft
bijna 43% van de respondenten aan dat de vereniging niet van invloed is op het werk als raadslid.
Relatief weinig respondenten geven aan dat de verschillende organisaties een belemmerend effect
op het raadswerk heeft. De Tweede Kamer (9,5%) en het Ministerie van BZK (4,2%) worden hierbij
het meest genoemd.
Een meerderheid van de respondenten geeft aan dat de Tweede Kamer soms positief en soms
belemmerend werkt voor het werk als raadslid. Het Ministerie van BZK is volgens een meerderheid
van de respondenten niet van invloed op het raadswerk.
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Bestuurlijke waarden
Aan de respondenten is gevraagd welke waarden voor hen als raadslid het belangrijkst zijn. De
respondenten konden daarbij maximaal 3 waarden aangeven. Figuur 10 laat zien dat tweederde van
de respondenten integriteit als belangrijke waarde noemt. Een meerderheid van de respondenten
(51,2%) noemt transparantie als belangrijke waarde voor het werk als raadslid. De derde meest
genoemde waarde is rechtvaardigheid (40,8%). Legitimiteit (7,8%), efficiëntie (7,4%) en bescheidenheid (3,4%) zijn het minst vaak genoemd als belangrijke waarde voor raadsleden.

Figuur 10 Welke waarden zijn voor u als raadslid het belangrijkst?

De resultaten zoals getoond in Figuur 10 kunnen een indicatie geven van wat raadsleden goed
bestuur vinden. De waarden rechtmatigheid, integriteit en gelijkheid horen bijvoorbeeld bij behoorlijk bestuur. De waarden transparantie, participatie, legitimiteit en verantwoording horen bij responsief bestuur en effectiviteit, efficiëntie en professionaliteit horen bij resultaatgericht bestuur.
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In Figuur 11 zijn de scores op de verschillende waarden op basis van gewogen gemiddelden vertaald
naar de genoemde vormen van goed bestuur. In dit overzicht zijn de waarden rechtvaardigheid en
bescheidenheid opgenomen onder de categorie ‘overig’.

Figuur 11 Vertaling van bestuurlijke waarden naar vormen van goed bestuur

Figuur 11 laat zien dat de respondenten het meest waarden hebben genoemd die horen bij behoorlijk bestuur. De waarden die horen bij resultaatgericht bestuur zijn het minst vaak genoemd.

Conclusie
Uit dit hoofdstuk komt naar voren dat van de klassieke rollen, driekwart van de respondenten de
volksvertegenwoordigende rol het belangrijkst vindt. Bijna 73% van de respondenten vindt het
vertolken van emoties en opvattingen van kiezers even belangrijk als kaders stellen, het college
controleren en afspraken maken als raad. Als primaire rol als volksvertegenwoordiger zien respondenten vooral samen met collega’s tot besluitvorming komen (41,7%) en het vertolken van opvattingen van kiezers (37,9%). Het belang van inwoners van de gemeente is voor bijna 80% van de
respondenten het belangrijkste uitgangspunt in het raadswerk. Ruim 21% van de respondenten is
actief in regionale samenwerkingsverbanden. Bijna 70% van de respondenten vindt dat raadsleden
(ook) de belangen van de inwoners uit de gehele regio moeten behartigen binnen regioverband.
Wanneer raadsleden actief zijn in landelijke organisaties, geeft de grootste groep respondenten aan
dat ze daarbij vooral de belangen van de betreffende organisatie moeten dienen. De eigen politieke
partij, de VNG en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden dragen het meest positief bij aan het
raadswerk. De respondenten geven als belangrijkste bestuurlijke waarden integriteit, transparantie
en rechtvaardigheid aan. Vertaald naar vormen van goed bestuur, noemen de respondenten het
meest waarden die passen bij behoorlijk bestuur.
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Reflectie:
De balanceeract van de politicus-bestuurder
door Harry ter Braak
Er is in Nederland een stevige discussie gaande over democratie, politiek en bestuur. De belangrijkste
waarden die leidend zijn bij het bedrijven van politiek, verschillen van de belangrijkste leidende
waarden in bestuurlijke rollen – ook al zijn het soms dezelfde mensen die deze rollen uitoefenen.
We zien in de praktijk dat dit nogal eens over het hoofd wordt gezien. In Nederland is de geloofwaardigheid van de politicus in de ogen van de burger de afgelopen jaren afgenomen. Tegelijkertijd
is er wel nog steeds veel geloof in het openbaar bestuur dat we hebben. Er is, en dat is minimaal
paradoxaal, veel ontevredenheid over de werking van de democratie. De verwachtingen over het
resultaat van de representatieve (in relatie tot de directe), deliberatieve en participatieve democratie lijken niet gedeeld en leiden tot spanningen en frustratie.
Het fundament onder democratie en bestuur is terug te vinden in de werken van Thomas Hobbes
(Leviathan, 16512). De vertegenwoordigende democratie fungeert als institutie (soeverein) die orde
houdt in de samenleving en conflicten voorkomt (of zoals hij het noemt: een oorlog van allen tegen
allen voorkomt; het gaat daarbij niet daadwerkelijk om strijd, maar om de wil om te strijden tegen de
ander). Van groot belang is een stabiele institutie (gebaseerd op het recht) die hiërarchisch boven het
volk staat en gezag heeft, maar ten dienste van het volk opereert. In de grondwet fungeert een vergadering van gekozen leden voor het volk als geheel en functioneert deze als ‘plaatsbekleder’ daarvan.
De volksvertegenwoordiging maakt zonder last een omvattende afweging van belangen.
De gemeenteraad heeft zodoende meerdere functies. Het is een symbolisch systeem en politieke
arena, maar ook de plek waar conflicten beheerst dienen te worden opdat ze niet uit de hand lopen.
Het gemeentebestuur wordt bevolkt door politici als vertegenwoordigers van de inwoners. Politici
zullen verkozen moeten worden om bestuurder te kunnen zijn. Het bestaansrecht van de politicus
ligt bij het maatschappelijk conflict of de maatschappelijke belangentegenstelling. Hij/zij vindt iets
anders/beters dan de andere politicus en daarom moet je op hem stemmen. Zonder maatschappelijk conflict geen politicus. Is er geen conflict dan wordt het gecreëerd, door belangenconflicten uit
te vergroten. Je wilt als politicus zo veel mogelijk mensen achter je, maar de meerderheid is genoeg.
Want bij unanimiteit word je als politicus onzichtbaar. Beeldvorming en impressie spelen hierbij een
centrale rol. Het politieke bedrijf gaat om (media) aandacht en de primaire oriëntatie is op de eigen
achterban. De rol van feiten is beweeglijk en manipuleerbaar.
Het bestaansrecht van de bestuurder ligt juist bij consensus. De bestuurder moet er, zoals Hobbes
al in de 17e eeuw zei; zijn voor alle inwoners. Wil je dat duurzaam realiseren dan doen de feiten er
juist erg toe. Impressies en beelden worden dan immers door de werkelijkheid van alledag doorgeprikt. Als de verwachtingen die de bestuurder wekt niet realistisch zijn zal deze falen in de ogen van
de burger. Waar de politicus zichzelf mag overschreeuwen, kan de bestuurder dat niet doen op
straffe van destructieve conflicten en falen in de realisatie van zijn ambitie. De onderliggende
waarden van besturen zijn vanuit dit perspectief anders dan die van politiek bedrijven. Politiek en
bestuur gaan over divergentie en convergentie, die beide nodig zijn om plek voor ieder belang èn
samenhang te creëren. We vinden het ongehoord als de veiligheid van een politicus als Wilders
fysiek bedreigd wordt. Tegelijkertijd vragen velen zich af of hij er als bestuurder niet zelf om
gevraagd heeft.

2

Hobbes, T. (1651). Leviathan. Menston: Scolar P.
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Heb ik de woorden politicus en bestuurder in beide zinnen in de verkeerde volgorde gebruikt?
In de vroege geschiedenis zijn de waarden van de bestuurder al eens op een rij gezet. Waar de politicus de feiten niet onder ogen hoeft te zien, moet de bestuurder dat wel (prudentia). Waar de politicus alleen recht hoeft te doen aan zijn doelgroep zal de bestuurder recht moeten doen aan ieders
bijdrage (justitia). Waar de politicus geen verlangens behoeft te onderdrukken zal de bestuurder dat
wel moeten doen (temperantia). En ga zo maar door. De burger heeft de behoefte een goede balans
van ingrediënten uit beide waardenorientaties: enerzijds herkenbaarheid, duidelijke standpunten,
stevige oneliners etc, maar anderzijds ook tempo, voorspelbaarheid, deskundigheid, inclusie etc. Ik
heb niet de ambitie in deze bijdrage compleet te zijn. Maar ik daag graag de gemeenteraden uit er
zelf over na te denken wat hun waarden zijn.
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Reflectie:
Spelen om de punten
Regel het, want ik heb geregeld dat het geregeld kan worden3
door Henk Gossink
Het is te heet in het zaaltje waar we als schoolvaders normaal gesproken voetballen en we
besluiten uit te wijken naar een voetbalveldje in de buurt. Als we daar aankomen, heeft
een groep jongens, ik schat ze 14 tot 16 jaar, bezitgenomen van het veld. We bieden aan om
een wedstrijdje tegen elkaar te spelen. Daar zijn die jongens wel voor in. Hun spel is totaal
anders dan het onze. Waar wij elkaar passes toespelen, passeren zij ons met snelle technische bewegingen. Ze gaan ook rustig staan kijken als hun sterspeler ons ‘poort’. Panna! Zo
lijken er twee wedstrijden naast elkaar gespeeld te worden. Onze wedstrijd, waarin doelpunten worden geteld en die van de tegenstander waarin wordt genoten van elkaars spel.
De doelpunten lijken daarbij eerder bijzaak.
In ons lokale politieke systeem is de hoofdrol toebedacht aan de gemeenteraad. Zo staat het in de
grondwet: aan het hoofd van de gemeente staat de raad. Op het lokale veld is er geen belangrijkere
positie te vergeven, dan die van de raad. Tegelijkertijd worstelen diverse raadsleden met hun relevantie: maakt mijn werk wel het verschil? Als ik controleer, verandert er dan wat of ‘heb ik het
nakijken?’ Steeds meer raadsleden geven voorkeur aan het wethouderschap. Voor omstanders is
het alsof zij kijken naar een wedstrijd waarin de spelverdeler over het veld doolt. Deze discussie
vertoont parallellen met die over het Nederlandse voetbal. In antwoord op de malaise, een bijrol op
de podia die ertoe doen, wordt attractiever voetbal gepropageerd. Is het toeval dat beide discussies
de naam ‘oranje’ dragen? Over het verschil tussen het bedoelde belang en de ervaren relevantie
gaat deze beschouwing. Ik werk het idee uit dat de raad aan relevantie kan winnen als zij meer gaat
besturen. Daarvoor werk ik allereerst het verschil tussen politiek en bestuur uit. Ik sta stil bij de
pogingen om de politieke functie van de raad te versterken. Vervolgens verken ik hoe een poging om
de bestuurlijke functie van de raad eruit kan zien. Op deze plaats wil ik graag een pleidooi houden
voor ‘resultaatvoetbal’, een beetje zoals de Oranjevrouwen het spelen, wars van pretentie, zonder
schwalbes en met een scherpe focus op resultaat. Mooi meegenomen is dat dit ook nog eens leidt
tot prachtig spel. Ik geef voor drie plekken mogelijkheden aan: lokaal, regionaal en landelijk. Voor de
discussie is het van belang om allereerst de politieke en bestuurlijke functie uit elkaar te halen.

Politiek en bestuur
De gemeenteraad heeft zowel een politieke als een bestuurlijke functie. Het is wellicht goed te
benoemen dat de bestuurlijke functie in de Nederlandse traditie steeds voorop heeft gestaan. Tot
1983 was de gemeente grondwettelijk de bestuurder van de gemeente. Pas daarna heeft zij gezelschap gekregen van college en burgemeester. Inmiddels is het gebruikelijk om de gemeenteraad als
volksvertegenwoordiger, controleur en kadersteller van de gemeente (en dan vooral van het college)
te beschouwen. Het schema verheldert het onderscheid.

3

Met dank aan Jan den Hollander en Lisette Lubberman voor hun het meedenken en tegenlezen bij eerdere versies.
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Typering politiek en bestuur
Politiek

Bestuur

Doel

Verschil van opvatting ruimte
en richting geven

Realiseren van
maatschappelijke doelen

Gespreksvorm

Debat

Overleg

Handelingsrichting

Principieel/ Belangrijk

Pragmatisch/ Mogelijk

Ordeningsprincipe

Dissensus

Consensus

Groepsvorming

Fracties

Coalities

Product

Standpunten

Besluiten

Invloed

Ik krijg gelijk

Ik krijg mijn zin

In bovenstaand rijtje gaat het vanzelfsprekend om ideaaltypen, waarbij in de gemeente beide
functies nog wel eens door elkaar lopen. Zo blijkt een besluit soms niet veel meer dan een standpunt, omdat de vertaalslag naar uitvoering ontbreekt. Omgekeerd kunnen verkenningen naar wat
mogelijk is (bijvoorbeeld als het gaat om de energietransitie) ook gelezen worden als het belang dat
wordt gesteld. Hoe sneller iets voor onmogelijk wordt gehouden, hoe lager de urgentie (en omgekeerd). In de praktijk lopen de politieke en bestuurlijke functie van de raad dus door elkaar. Toch
helpt het voor de discussie over de relevantie van de raad en het raadslidmaatschap om beiden
(tijdelijk) uit elkaar te halen.
Het is ook niet zo dat raadsleden in hun politieke functie nu ineens iets heel anders gaan doen, dan
in hun bestuurlijke rol. Het verschil tussen politiek en bestuur lijkt wat op het verschil van de vaders
en de jongens op het asfaltveldje. Beiden hebben thuis gezegd dat ze gaan ‘voetballen’ en grotendeels spelen zij volgens dezelfde regels met dezelfde instrumenten, maar de betekenis is toch net
anders.

Het Midas effect van politiek
Aan het begin van deze eeuw gebeurde er met de lokale democratie twee dingen tegelijkertijd die in
hun effect moeilijk los van elkaar gezien kunnen worden. Het eerste was de dualisering.
Collegeleden kwamen buiten de raad, de debatfunctie van de raad werd versterkt en er stond een
eerste generatie griffiers op die zich als pioniers van de lokale democratie wijdden aan de vernieuwing van de werkwijze van de raad. Tegelijkertijd groeide het populisme in de raad. De leefbaarstroming kwam op en gaf stem aan een laag vertrouwen in bestuurders en hun ambtenaren.
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Aantrekkelijk aan deze stroming was de duidelijke taal, in sommige steden ook de bekende
gezichten (Jan Nagel, Henk Westbroek, Pim Fortuyn) en de focus op wat er leeft buiten het stadhuis, op straat.
Het versterken van de politieke functie van de raad was toentertijd ook een wens van de commissie
Elzinga die de invoering van de dualisering heeft bepleit. Meer debat tussen raadsleden die losser
staan van het college, minder ‘overhoren van wethouders’. De scheiding van politiek (raad) en dagelijks bestuur (college) in combinatie met opkomst van populisme heeft bijgedragen aan meer politieke verhoudingen werden in de raad en tussen raad en college. Een recordaantal gevallen
wethouders uit die periode (2002 - 2006) kan daarover meepraten.
Soms lijkt het lot van de raad in de uitwerking van deze wens wat op het lot van Midas. Deze koning
zag zijn wens vervuld door Dionysus dat alles wat hij aanraakte in goud zou veranderen. Helaas gold
dit ook voor zijn kind en zijn eten. Zo wordt in sommige gemeenten alles wat de raad aanraakt politiek: procedures, vergaderingen in het presidium, de benoemingsprocedure voor de nieuwe burgemeester. Het effect, door niemand gewild, is uiteindelijk dat de spelers zich verliezen in een politiek
spel dat loszingt van de rol van de raad als (gezaghebbend) hoofd van de gemeente.
Tegelijkertijd is er weinig empirische steun te vinden voor de stelling dat hiermee de relevantie van
de raad is versterkt is geworden. Bekendheid van raadsleden, het aantal mensen dat bereid is
raadslid te worden en de opkomst bij verkiezingen vertonen dezelfde tendens: dalend.
Het is misschien gevaarlijk om hier in termen van oorzaak en gevolg te spreken. Daarvoor is de
werkelijkheid te divers en te complex. Toch lijkt het mij lastig te negeren dat het politieker worden
van de onderlinge verhoudingen niet heeft opgeleverd wat velen ervan hebben gehoopt. Het heeft
er in mijn ogen aan bijgedragen dat de roep om ‘het primaat van de raad’ vaker een formele en
procedurele invulling heeft gekregen. Fysiek werd dit zichtbaar in diverse gemeenten waar het
college (symbolisch correct) buiten de kring van de raad op een soort strafbankje werden geplaatst
en raadsleden pijn in de nek kregen, als zij bij hun bijdrage zich wilden richten op de verantwoordelijk wethouder.
Daarmee wil ik niet zeggen dat de politieke functie van de raad niet waardevol kan zijn. Een vuistregel zou kunnen luiden: Politiek is belangrijk zolang de verschillen waaraan ruimte en richting
wordt gegeven door de raad belangrijk zijn.

Versterken van de bestuurlijke rol
Omgekeerd geldt dat bestuur belangrijk is zolang de mogelijkheden waaraan het bestuur werkt relevant zijn voor de samenleving. Wat het versterken van de bestuurlijke rol van gemeenteraden
precies inhoudt, is moelijker aan te wijzen in het recente verleden. In procedures kun je de opkomst
van BOB (beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming) wellicht duiden als een manier om
ruimte te maken voor besluiten. Het onderscheid is behulpzaam om te voorkomen dat verschillende
fases in raadsprocedures door elkaar gaan lopen. Ook het idee van ‘kaders stellen’ draagt bij aan de
raad als bestuurder van de gemeente. Tegelijkertijd geldt zowel voor BOB als voor het stellen van
kaders dat ook hier raden vaak worstelen met de vorm. Die vormworstelingen staan zicht op een
waardevol perspectief voor de raad in de weg.
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Het helpt de discussie over de positie van de raad om naar de inhoud van het bestuurlijke werk te
kijken. Wanneer is een raad bestuurlijk goed bezig? Eenvoudig gesteld, als de raad als algemeen
bestuur op voor haar belangrijke thema’s tegen het dagelijks bestuur (college) kan zeggen:
regel het, want wij hebben geregeld dat dit geregeld kan worden.
Deze inzet lijkt mij om drie redenen aantrekkelijk. Het helpt om het primaat van de raad meer materieel en inhoudelijk op te vatten. Een succesvolle bestuurlijke rol maakt de raad aantrekkelijk, omdat
wat in de raad gebeurt daadwerkelijk verschil maakt voor wat er in de gemeente gebeurt. Daarnaast
draagt de bestuurlijke rol een remedie in zich tegen het hierboven beschreven Midas-effect. Diverse
lokale discussies hebben een grote maatschappelijke relevantie, maar dragen weinig politiek
verschil in zich. Die geringe politieke relevantie wordt ook wel aangeduid met de stelling dat een
liberale lantaarnpaal het bijna net zo goed doet als een lokale lantaarnpaal. Het politiseren van dit
type maatschappelijk relevante discussies ondermijnt het gezag van de raad. Wat de bestuurlijke rol
ook aantrekkelijk maakt, is dat het helpt om ruimte te maken voor verschillende coalities in de raad.
Waar verhoudingen sterk gepolitiseerd zijn, valt de dominante scheidslijn samen met die tussen
coalitie en oppositie. Dat maakt de uitkomsten van debatten voorspelbaar, terwijl de inhoudelijke
overeenkomsten misschien langs heel andere lijnen lopen. Een raad die zich opstelt als algemeen
bestuur kan het college makkelijker in de rol van opdrachtnemer die zich als dagelijks bestuur voegt
naar de wens van thematische coalities.

Plaatsen van invloed, rollen van betekenis
Helaas maakt deze aantrekkelijkheid de bestuurlijke rol nog niet makkelijk. Als je echt het verschil wilt
maken, wordt een belangrijke vraag waar je moet zijn voor invloed. Die plaats kun je zowel letterlijk
opvatten (plaats waar belangrijke beslissingen worden genomen), als figuurlijk (zorgen dat jouw plek
– de raad, de commissie, het forum- een verschil maakt). In het letterlijke geval zoek je de invloed op.
In het figuurlijke geval maak je de plek die je hebt relevanter, invloedrijker. Je werkt aan een rol van
betekenis. Deze opgave wil ik graag voor drie plaatsen verkennen: lokaal, regionaal en landelijk.
Meer besteden, minder begroten
Eén van de meest tijdrovende activiteiten van de raad is het vaststellen van de begroting. Dat begint
in mei/ juni met de voorjaarsnota en werkt door tot in de agenda van november. De belangrijkste
functie is dat de speelruimte van het college voor het komende jaar wordt afgebakend. Tegelijkertijd
is het, alle retoriek over programmabegrotingen ten spijt, nog altijd een vorm van inputsturing. De
harde kaderstellende uitspraken gaan over wat uitgegeven mag worden, de zachte uitspraken gaan
over beoogde resultaten (op hoofdlijnen). Tegelijkertijd heeft de raad in dit proces vooral het laatste
woord. Discussies zijn door ambtenaren en college voorbereid. Dat maakt de uitspraken van de raad
weliswaar beslissend, maar de marges zijn smal. Bijkomend effect is dat in het loopjaar van de
begroting de handen van de gemeenteraad zijn gebonden. De raad bakent niet alleen de speelruimte van het college af, maar beperkt ook haar eigen mogelijkheden.
De raad kan haar eigen plaats invloedrijker maken door als eerste voor zichzelf speelruimte te organiseren voor het loopjaar. Je gunt jezelf als raad vrij besteedbare middelen die je op eigen initiatief
kunt besteden of kunt benutten om aan te sluiten bij initiatieven. Met dit zakgeld wordt her en der
al mee geëxperimenteerd, maar het aanpassen van de spelregels, zodat bestedingen sneller (binnen
een maand) op de bestemde plek terecht kunnen komen, zou het actuele raadswerk relevanter
kunnen maken.
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Koning klant in de regio
Steeds meer gebeurt in regionaal verband. De klachten over het democratisch tekort van de regio zijn
niet van de lucht. Wat mij daarbij opvalt, is dat ook wethouders, zelfs degenen die in het dagelijks
bestuur zitten, zich vaak machteloos voelen. Dat hoeft niet te verbazen. Het spel is complex, de
afhankelijkheden zijn groot, de vrijheid gering. Een belangrijke reden hiervoor is dat alle betrokkenen
drie verantwoordelijkheden tegelijkertijd dragen: de zorg voor een gezonde regionale organisatie, voor
een adequaat aanbod in de eigen gemeente en voor een duurzame relatie met de buurgemeenten.
Wanneer deze drie verantwoordelijkheden door elkaar heen lopen, ga je uiteindelijk overal en nergens
over. Als een organisatie 20 bazen heeft, dan is in de praktijk niemand de baas, maar als een organisatie 20 klanten heeft, dan ontstaat er 20 keer een leveringsplicht. Een logische stap is dan ook om
die verantwoordelijkheden uit elkaar te halen. Managers krijgen de verantwoordelijkheid voor een
goede organisatie, colleges voor duurzame relaties met de buren en de raad en portefeuillehouder
samen voor een adequaat aanbod in de gemeente. De raadsleden komen dan in de rol van ‘koning
klant’ in de regio. Daarvoor is het overigens wel van belang dat voor het eenduidige aanbod raden
elkaar opzoeken en tegelijkertijd lokaal maatwerk mogelijk blijft. Helaas blijkt de mythe dat alleen
eenheidsworst (‘beleidsharmonisatie’) tot efficiënte regionaal aanbod kan leiden hardnekkig4.
De landelijke raad
De uitspraak ‘Regel het, want ik heb geregeld dat het geregeld kan worden’ is moeilijk vol te houden
als je als lokaal bestuur weinig vat hebt op de landelijke kaders waarbinnen je werkt. Dat was de
afgelopen jaren inhoudelijk goed te merken bij de invoering van het ‘objectief verdeelmodel’ voor de
jeugd. De uitkomsten daarvan stelde veel gemeenten voor raadsels. De ervaren onmacht was groot.
De integratie tussen rijksbeleid en lokale praktijk verloopt langs verschillende lijnen. De politieke lijn
is die van de politieke partijen. Inmiddels hebben ruim 35% van de raadsleden over deze lijn geen
beschikking. Zij zijn lid van een lokale politieke partij zonder landelijke vertegenwoordiging. De
tweede lijn loopt via de vereniging van Nederlandse Gemeenten. Deze lijn loopt vrijwel volledig via
burgemeesters en wethouders die ook de tijd en lokale ambtelijke ondersteuning hebben om deze
rol te vervullen. Een derde, meer inhoudelijke, lijn wordt gevormd door vakorganisaties en koepels
waarin lokale en regionale organisaties zijn verenigd. Denk aan Aedes of het platform sociaal werk
Nederland. Even googelen levert het beeld op dat hier wel lokale bestuurders terecht komen, maar
na hun wethouderschap.
Kortom, de raad is zowel in positie als in personele zin slecht vertegenwoordigt op deze plaats van
invloed. Vooral voor lokale partijen is dit tekort moeilijk oplosbaar. Waar zij vertegenwoordigd zijn in
het college kan de wethouderslijn worden bewandeld en het lijkt erop dat dit steeds meer gebeurt.
Voor de gemeenteraad is dit echter wel een magere oplossing.
Ik zou mij goed kunnen voorstellen dat de VNG samen met de beroepsvereniging voor raadsleden
besluit om te experimenteren met ‘de landelijke raad’. In deze raad buigen raadsleden zich over
landelijk-lokale thema’s (zoals bijvoorbeeld verwoord in het interbestuurlijke programma) en doen in
die raad richtinggevende uitspraken waar bestuur en commissies van de VNG mee aan de slag
kunnen. Wanneer zo’n landelijke raad evenwichtig wordt samengesteld, op basis van regionale

4

Het voert te ver om hier ook de organisatievorm bij uit te werken. Jan den Hollander heeft in zeven gouden regels voor
gemeentelijke samenwerking (Van de Bunt, 2018) deze nader uitgewerkt.
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spreiding, grootte gemeente en politieke samenstelling, hoeft zij in termen van representativiteit
amper onder te doen voor de Eerste Kamer.
Er is ruim voldoende voor handen om deze raad van een interessante inhoudelijke agenda te voorzien, wat te denken van de samenwerking landelijk en lokaal in de energietransitie, de doorontwikkeling van het sociaal domein of de invoering van de omgevingswet?

Tot slot
De mogelijkheden van de landelijke raad brengen mij terug bij een belangrijke reden om de bestuurlijke rol van de gemeenteraad te versterken. Het aantrekkelijke van het raadswerk is gelegen in de
inhoudelijke vraagstukken die zich aandienen en het verschil dat je als raadslid voor die vraagstukken kunt maken.
Het versterken van de bestuurlijke rol van de gemeenteraad vraagt ook van partners van de raad
(gemeentelijke organisatie, college, maatschappelijke organisaties) dat zij met de raad ruimte
maken voor deze bestuurlijke rol. Het vormgeven van die bestuurlijke rol is geen sinecure. Het
vraagt om precisie, creativiteit en doorzettingsvermogen. De precisie gaat over de mechanismen
die de rol van de raad juist versterken of verzwakken, denk aan de sturing die uitgaat van het
huidige begrotingswerk. De creativiteit gaat over het zoeken van nieuwe wegen naar relevante
invloed. Het doorzettingsvermogen is nodig om oude gewoonten los te laten.
De belangrijkste verandering in het voetbalspel op die warme zomeravond was voor beide teams dat
er nieuwe spelers op het veld kwamen. Uiteindelijk bleven we goeddeels ons eigen spel spelen, maar
toch veranderde de dynamiek. De eerste stap in die verandering was het bedompte zaaltje verlaten en
naar buiten gaan. De tweede stap was het uitnodigen van andere spelers om hun veld met ons te
delen. De overeenkomsten van deze stappen met het versterken van de bestuurlijke rol dringen zich
als vanzelfsprekend bij me op. Toch wil ik de parallel liever niet te ver doortrekken. Een week later
stonden we gewoon weer in het gymzaaltje van de basisschool.
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• Dick Pels (14 februari 2006): Populisme is soms goed in democratie in de Volkskrant,
• Dick Pels (2011): Het Volk bestaat niet, Leiderschap en Populisme in de Mediademocratie,
Amsterdam, Bezige Bij.
• VNG (2009): Behandeling Staat van de Dualisering in de Tweede Kamer Algemeen Overleg met
staatssecretaris Bijleveld en de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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Reflectie:
Een bestuurlijk rollenspel voor de raad
door Julien van Ostaaijen

De discussie over het raadslidmaatschap gaat de laatste jaren vaak over randvoorwaarden
als tijd en geld.5 Uiteraard zijn deze zaken belangrijk, maar raadsleden zouden vaker over
de inhoud van het ambt moeten nadenken. Wat is hun rol in het gemeentebestuur, richting
samenleving en college, en hoe vullen zij dat goed in? Via het actualiseren van de drie klassieke rollen van raad en raadsleden - volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur
- probeer ik aan deze inhoudelijke discussie een bijdrage te leveren.6
De volksvertegenwoordigende rol: pleidooi voor in de samenleving actieve raadsleden
Gemeenteraadsleden vertegenwoordigen de samenleving. Dat is de basis waaruit de andere rollen
voortkomen. Er zijn raadsleden die deze rol vooral bestuurlijk opvatten. Zij zijn van mening dat je
democratisch bent gekozen en daarom vier jaar lang namens die samenleving besluiten mag nemen.
Inbreng van inwoners kan dan via de formele weg, zoals via politieke partijen of inspreken in de
gemeenteraad. Andere raadsleden gaan daarin wat verder. Zij zoeken actief de samenleving op,
maar dan vooral naar aanleiding van een collegevoorstel of een vraag van inwoners. Zij vragen
bijvoorbeeld de mening van omwonenden als het college op een bepaalde locatie werkzaamheden
plant. Het derde type volksvertegenwoordiger zoekt de samenleving eveneens actief op, maar is
minder geïnteresseerd in individuele problematiek of meningen over een collegevoorstel. Hij of zij
wil in het algemeen weten wat er speelt. Op die manier kan het raadslid onderwerpen agenderen
die het college laat liggen. Dit type raadslid is vaak actief in het verenigingsleven of op andere
manieren zichtbaar voor inwoners. Dergelijke actieve raadsleden zijn voor een gemeenteraad
belangrijk, want hierdoor weet een raad uit eigen ervaring wat er speelt in de samenleving, van de
voedselbank tot en met de Rotary.
De kaderstellende rol: een slimme raad laat het college werken
Gemeenteraden dienen ‘kaders te stellen’. Ze geven de gewenste richting van het gemeentelijk
beleid aan, vaak per beleidsterrein. In de praktijk neemt het college hierin vaak het voortouw. De
raad hoeft dan alleen maar ja of nee te zeggen tegen het pak papier wat door het college wordt
aangeboden. Dat hoeft overigens niet erg te zijn. Zolang het college rekening houdt me de raad.
Raadsleden hebben immers niet de tijd en ambtelijke ondersteuning alles zelf te doen. Anderzijds
volgt uit de volksvertegenwoordigende rol - en het ‘hoofdschap’ van de raad (artikel 125 Grondwet)
- dat gemeenteraden en raadsleden ook vaker initiatief zouden mogen nemen: Zorg dat je als raad
of raadslid af en toe een onderwerp bespreekt wat niet door het college is ingebracht. Een experiment kan bijvoorbeeld zijn om als raad een keer zonder (college)agenda of (college)stukken te
vergaderen en in plaats daarvan met een eigen agenda te komen. Het vereist echter de eerder
genoemde actieve volksvertegenwoordigers om tot een agenda te komen die ook daadwerkelijk is
gebaseerd op wat in de samenleving speelt. Een slimme raad laat het college voor hem werken,
maar confronteert het college af en toe ook met door de samenleving gedragen initiatief.

5

Zie onder andere: Raad voor het openbaar bestuur (2018) Voor de publieke zaak. Over een aanlokkelijk perspectief voor de
decentrale volksvertegenwoordiger, Den Haag: Raad voor het openbaar bestuur.

6

Deze bijdrage is gebaseerd op de publicatie: ‘Hard naar het college, zacht naar de samenleving’ (2016).

DE BES TU U R LIJ K E ROL VAN DE RAAD

37

De controlerende rol: erken eigen zwakheden
Vertrouwen is goed, controle is beter. Het is zoals gezegd noodzakelijk dat een raad de uitvoering
binnen kaders aan het college laat. Dat geldt ook voor burgerparticipatie en het ruimte laten aan
inwoners. Als raad hoef je niet overal bovenop te zitten. Je hebt er simpelweg de tijd niet voor. Een
raad dient zich vooral te richten op het begin (volksvertegenwoordiging, agenda, kaderstellen) en
eind (controle, evaluatie) van beleidsprocessen. In veel raden bestaat het risico dat dit laatste
minder aandacht krijgt. Het verdelen van nieuw geld is doorgaans aantrekkelijker dan het controleren van oude afspraken. Aandacht of taakverdeling hiervoor binnen een raad, maar ook goede
samenwerking met bijvoorbeeld de lokale rekenkamer, kan dat werk vergemakkelijken. Met de
toenemende aandacht voor burgerparticipatie wijzen ook steeds meer auteurs erop dat een
gemeenteraad vaker het proces in plaats van de inhoud zou moeten controleren. Dat wil zeggen dat
een raad vooral toetst of belangen van belanghebbenden goed zijn meegenomen en tegen elkaar
zijn afgewogen. Als aan dergelijke procesvoorwaarden wordt gedaan, kan een raad ook met de
inhoud akkoord gaan.
Tot besluit: breng zelf in kaart hoe je als raad(slid) met college en samenleving omgaat
In deze bijdrage heb ik kort enkele richtingen geschetst hoe raden en raadsleden hun (bestuurlijk)
werk kunnen verbeteren. Een actualisatie van de drie klassieke taken volstaat, maar is niet
eenvoudig. Kaderstellen en controleren zijn nog steeds belangrijke taken van een raad, maar een
actieve uitvoering van de volksvertegenwoordigende taak is daarvoor een voorwaarde. Hierin is
verbetering mogelijk. Het streven is te komen tot:
1. Een raad die zich actiever verbindt met de vele lokale netwerken die de lokale samenleving
kent en meer ruimte laten voor initiatieven uit en in die samenleving.
2. Een raad die op basis daarvan initiatief neemt en het college een eigen agenda durft op te
leggen, maar ook een raad die zelfbewust is en (andere) zaken aan het college kan overlaten
zonder gedetailleerde bemoeienis (maar met stevige controle achteraf).
Raden en raadsleden kunnen bij zichzelf te rade gaan of ze aan dat beeld voldoen door zich onder
andere de volgende vragen te stellen: Wat laten we aan het college over? Is er vertrouwen in de
uitvoering? Waar blijkt dat uit? Nemen we daarnaast ook initiatief richting college? Hoe uit zich
dat? Zijn we voldoende actief in de lokale samenleving en weten we wat er speelt in de lokale
netwerken? En laten we voldoende ruimte voor initiatieven uit de samenleving? Welke voorbeelden
zijn daarvan te geven? Op basis van die antwoorden kan de beter besturende rol van de raad verder
worden versterkt.7
Julien van Ostaaijen is universitair docent Bestuurskunde aan Tilburg University en wetenschappelijk
adviseur bij ProDemos; huis voor democratie en rechtsstaat. Zijn onderzoek heeft met name betrekking op lokaal bestuur en lokale politiek. Meer informatie en publicaties: www.vanostaaijen.nl

7

Voor meer informatie over de analyse of (zelf)evaluatie, zie de NVVR-publicatie ‘Hard naar het college, zacht naar de samenleving’ (te vinden via www.vanostaaijen.nl of www.raadsleden.nl).
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In gesprek met raadsleden over de bestuurlijke rol

Raadsleden is ook in individuele gesprekken gevraagd hoe zij over hun rollen en met name
over de bestuurlijke rol van de raad als hoogste bestuursorgaan denken en hoe zij daar in
de praktijk mee omgaan. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met een achttal raadsleden,
zie bijlage A voor de gespreksverslagen. In dit hoofdstuk een samenvatting van de kernpunten uit de gevoerde gesprekken.
De gesprekken zijn uitgevoerd op basis van een zelfde lijst van vragen.
1. Wat vindt het raadslid van de vier rollen: volksvertegenwoordigende rol, controlerende rol, kader
stellende rol en de bestuurlijke rol van de raad?
2. Hoe geeft het raadslid invulling aan de bestuurlijke rol van de raad in de eigen gemeenteraad?
3. Hoe past het raadslid zijn rol als vertegenwoordiger in een landelijke (of regionale) organisatie in zijn
lokale verantwoordelijkheid als raadslid?
4. Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen in het uitvoeren van de rol als raadslid in de
eigen gemeente en als raadslid-vertegenwoordiger in de regio of in de landelijke organisatie (met
name over welke belangen vertegenwoordig je en welke verantwoordelijkheid heb je)?
5. Welke (bestuurlijke) waarden voor goed bestuur zijn in het handelen en optreden voor het raadslid
van belang, zowel lokaal als (regionaal en/of) landelijk?
Te denken valt aan: rechtmatigheid, transparantie, integriteit, effectiviteit, participatie, efficiëntie,
gelijkheid, legitimiteit, verantwoording, professionaliteit, rechtvaardigheid, bescheidenheid.
6. Wat is de meerwaarde om bestuurlijk actief te zijn buiten de eigen raad?
De gesprekken zijn gevoerd met Mark den Boer (raadslid in Molenwaard, voorzitter van de
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden), Roelie Bosch (voormalig raadslid in Almere, voormalig
dagelijks bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden), Marike van Doorn (raadslid
in Almelo, lid van de commissie Raadsleden en Griffiers van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten), Tanya Hoogwerf (raadslid in Rotterdam, lid van de commissie Bestuur en Veiligheid
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten), Robbert Lievense (raadslid Schouwen-Duiveland,
voorzitter commissie Raadsleden en Griffiers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
bestuurslid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten), Caspar Rutten (raadslid Breda,
bestuurslid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten), Martin Sagel (voormalig raadslid in
Assen en voormalig lid algemeen bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden), Piet
Reitsma (raadslid in Tytsjerksteradiel en lid algemeen bestuur van de Nederlandse Vereniging voor
Raadsleden). De gesprekken zijn gevoerd door Lisette Lubberman, Harry ter Braak en Liesbeth
Tettero. Tevens zijn er twee gesprekken gevoerd door Ter Braak met het bestuur van de Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden over de betekenis van de bestuurlijke rol van de gemeenteraad.
Dit hoofdstuk beschrijft de rode draad die uit de gesprekken naar voren komt. Daarnaast zijn opvallende punten die in de gesprekken naar voren kwamen, meegenomen in het verslag, zoals de
bestuurlijke rol van raadsleden; de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol
van raadsleden; de rol van de griffie; de rol in de landelijke organisatie ten opzichte van de lokale
verantwoordelijkheid als raadslid; bestuurlijke waarden van goed bestuur; meerwaarde van
bestuurlijk actief zijn buiten de eigen raad, bijvoorbeeld binnen de Nederlandse Vereniging voor
Raadsleden. De gespreksverslagen zijn toegevoegd in de bijlage van deze rapportage.
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De bestuurlijke rol van raadsleden
“Raadsleden hebben toch helemaal geen bestuurlijke rol?” Het was een spontane reactie van een
van de geinterviewde raadsleden dat duidelijk maakt dat de bestuurlijke rol voor raadsleden geen
vanzelfsprekendheid is.
In de grondwet staat de gemeenteraad aan het hoofd van het gemeentelijk bestuur en bestuurt het
samen met het college en de burgermeester de gemeente. In de gesprekken met raadsleden is
onderzocht of zij deze bestuurlijke rol herkennen. Zichtbaar is dat dit verschilt per raadslid.
Een van de raadsleden stelt dat het bestuurlijke niet de rol, maar de wettelijke positie van de Raad
is. Hiermee heeft een raadslid de bestuurlijke verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de,
voor de stad en haar inwoners, juiste beslissingen worden genomen en dat deze beslissingen op de
juiste manier tot uitvoering worden gebracht. Een ander raadslid onderschrijft geen bestuurlijke rol
voor de raad te zien, omdat deze haars inziens sinds het dualisme bij het college belegd is. Daarbij
benoemt zij de raad als ‘aangever’ voor het college. Hiervoor vervult de raad de kaderstellende, de
controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Een ander raadslid stelt daarom dat de bestuurlijke
rol van de raad zich uit doordat de raad bevoegdheden die eigenlijk aan het college zijn naar zich
toetrekt en de raad zich nadrukkelijk met details bezig houdt die formeel niet aan de raad zijn,
bijvoorbeeld omdat de raad van mening is dat er een groot belang is om op een bepaald beleidsterrein (recreatiebeleid) deze rol als raad te pakken.
Een ander raadslid stelt dat de bestuurlijke rol van raadsleden minimaal is en dat deze met name bij
het college belegd is. Zij kenmerkt het als een bestuurlijke verantwoordelijkheid van een raadslid om
invulling te geven aan beleid. Indien de raad er creatief mee omgaat, zou er volgens haar meer
ruimte kunnen zijn voor het vervullen van de bestuurlijke rol. Voor een ander raadslid hangt de
bestuurlijke rol van de raad samen met de rol om het raadslidmaatschap strategisch en kaderstellend invulling te geven. Dit raadslid vindt dat de bestuurlijke rol ook een aanjager is om meer samen
te werken binnen de regio.
De bestuurlijke rol als een ‘overkoepelende’ rol is een ander perspectief. Hierbij vervult de raad een
bestuurlijke rol door gezamenlijk invulling te geven aan de volksvertegenwoordigende, de controlerende en de kaderstellende rol. Daarbij kenmerkt het raadslid met name de kaderstellende en
controlerende rol als bestuurlijk. Het vervullen van een toezichthoudende rol wordt ook als onderdeel van de bestuurlijke rol benoemd. De waarneming daarbij is dat de bestuurlijk rol van de raad
steeds meer wordt ingeperkt, omdat het college van burgemeester en wethouders steeds meer van
de bestuurlijke taken overneemt.
Helder is dat raadsleden een beeld hebben bij de bestuurlijke positie van de raad, maar dat zij
minder een beeld hebben hoe een bestuurlijke rol van de raad er uit zou moeten zien. Bij sommige
raadsleden leidt dit tot de conclusie dat de bestuurlijke rol bij het college belegd is.

De volksvertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende rol van raadsleden
Uit de verkenning komt naar voren dat raadsleden een duidelijke visie hebben op (de invulling van)
de volksvertegenwoordigende, de kaderstellende en de controlerende rol.
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Aan de volksvertegenwoordigende rol wordt door de raadsleden verschillend waarde gehecht en
deze rol wordt verschillend ingevuld. Een van de raadsleden omschrijft de invulling van deze rol dan
ook als afhankelijk van de persoonlijke voorkeur (of persoonlijkheid) van het raadslid. Zo stelt een
van de raadsleden deze rol met name in te vullen door vanuit de raad naar de burger te communiceren: inspelen op problemen die leven bij inwoners. Een ander raadslid kenmerkt dit als de informerende rol en stelt dat dit sinds het dualisme juist bij de wethouders en ambtenaren belegd is. Dit
raadslid vervult deze rol met name door dat wat zij vanuit inwoners hoort terug te geven aan de
fractie (en via die weg aan het college en de ambtenaren). Op deze wijze worden onderwerpen van
burgers aangekaart binnen de gemeente. Voor burgers is het daarbij belangrijk gehoord te worden.
Ook de andere raadsleden geven invulling aan deze rol door vraagstukken vanuit burgers naar de
raad te vertalen. Een dilemma is daarbij wel aan de orde. Het is de taak van het raadslid om vanuit
zijn volksvertegenwoordigende rol bewoners in contact te brengen met degene die er over gaat.
Maar “nee”-zeggen hoort daar bij want het moet geen clientelisme worden. Luisteren is vaak al
voldoende, volgens dit raadslid. Hij spreekt daarom bij deze rolinvulling van de volksvertegenwoordigende rol van de verbindende rol van het raadslid.
Raadsleden beleven de kaderstellende rol eveneens verschillend. Het ene raadslid geeft aan deze rol
helder te vinden of makkelijk in te kunnen vullen, terwijl een ander raadslid het de meest lastige rol
vindt. Deze rol wordt als belangrijk gekenmerkt omdat het van belang is de invulling van deze rol
aan de voorkant goed te regelen (zodat er aan de achterkant bij het controleren minder gerepareerd
hoeft te worden). Dit maakt ook dat het ene raadslid deze rol gemakkelijk in te vullen vindt. Door
vooraf in het partijprogramma, het collegeprogramma of raadsprogramma de kaders neer te zetten,
kunnen deze gedurende de gehele periode als richtlijn en ijkpunt dienen. Een van de raadsleden
benoemt dan ook dat deze rol de bestuurlijke cyclus volgt, denk daarbij aan de begrotingscyclus.
Het lastige aan deze rol is voor het andere raadslid met name om te onderscheiden waar de grote
lijn ophoudt en de details beginnen.
Raadsleden omschrijven de controlerende rol als het controleren van de uitvoering. Zij benoemen
deze rol met name in het kader van de financiële controle en in het controleren op het naleven van
afspraken, moties en amendementen. Deze rol wordt als moeilijk omschreven omdat de inhoud
waarop gecontroleerd moet worden vaak ingewikkeld en uitgebreid is en omdat het niet mogelijk is
alles op het netvlies te hebben. Hierom benoemen raadsleden ook het belang van het inzetten van
voorhanden zijnde hulpmiddelen. Omdat de rol lastig is, kenmerkt het ene raadslid het als lastig om
hier een bestuurlijke rol in te vervullen. Een ander raadslid ziet het ingrijpen bij de controle als een
bestuurlijke rol. Transparantie en rolzuiverheid zijn bij de invulling van de controlerende rol van
groot belang, aldus een ander raadslid.

De rol van de griffie(r)
Bij het vervullen van de (bestuurlijke) rol als raadslid, noemen raadsleden ook de rol van de griffie(r).
De griffie(r) wordt als de ‘antenne’ voor of het ‘juweel’ van de raad genoemd. Dit omdat de griffie(r)
veel informatie heeft over wat er speelt in het gemeentehuis. Benoemd wordt de verschillende
invulling van de rol van griffier. De ene griffier komt op voor de raad en de andere griffier zet zich in
voor de driehoek burgemeester, secretaris en griffier.
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Daarbij is benoemd dat de griffie(r) de belangrijkste ondersteuner voor raadsleden is en dat het van
groot belang is dat raadsleden zich beseffen dat de griffie(r) in dienst is van de raad.
Een (geoptimaliseerde) verbinding tussen de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de
Vereniging van Griffiers is dan ook als belangrijk aangemerkt. Dit om de samenwerking tussen raden
en griffiers te ondersteunen en te faciliteren.

Rol in de landelijke organisatie ten opzichte van de lokale verantwoordelijkheid als raadslid
Als je vertegenwoordiger bent van je gemeente in andere (regionale, landelijke) organen dan hangt
het af van de gemaakte afspraken of je dat ook nog politiek kan invullen, of dat je vooral je eigen
gemeente in de volle bestuurlijke breedte dient te vertegenwoordigen. De mate waarin dat
“passend” kan zijn, hangt af van het doel van de organisatie maar ook van de gemaakte keuzes bij
de inrichting van de governance van de organisatie, waarin je die rol vervult. Een bestuurder van de
NVR doet dat volledig vanuit zijn eigen perspectief op de belangen van raadsleden in het algemeen
(of zich zelf), soms afgestemd met collega’s in eigen gemeente of regio. Een bestuurder van een
verbonden partij als bijvoorbeeld de Drechtraad is een geheel ander verhaal. Deze zit daar namens
zijn gemeente maar ook namens zijn fractie/partij. Binnen de Drechtraad zitten fracties bij elkaar en
dus niet gemeentelijke vertegenwoordigers. De verantwoordelijkheid die je daar dus als bestuurder
draagt is zowel politiek als bestuurlijk.
De raadsleden stellen unaniem dat de lokale en landelijke verantwoordelijkheden goed samengaan
en elkaar versterken. Er zijn geen inhoudelijke zaken die wringen aan het gelijktijdig actief zijn op
lokaal en op landelijk niveau.
De raadsleden benoemen diverse kenmerkende overeenkomsten, verschillen en verbindingen ten
aanzien van het landelijk en lokaal actief zijn. Een vanzelfsprekend verschil is het verschil in schaalgrootte. Daarnaast zien raadsleden het vertegenwoordigen (en behartigen van de belangen) van
raadsleden als landelijke verantwoordelijkheid, terwijl zij het vertegenwoordigden (en behartigen
van de belangen) van burgers als lokale verantwoordelijkheid zien. Daarbij is men in de landelijke
vereniging agendazettend naar gemeenten en op lokaal niveau richting de gemeente en haar
burgers. Een van de raadsleden geeft daarbij aan dat hoewel hij bestuurder is binnen in een landelijke koepel hij in die rol toch ook vertegenwoordiger is van alle raadsleden.
Als specifieke landelijke verantwoordelijkheid noemen raadsleden de aandacht voor de samenwerking met griffiers via de koepelorganisaties. Ook kunnen op landelijk niveau middelen ingezet
worden om lokale raadsleden te binden. Het vervullen van een verbindende rol van landelijk naar
lokaal is eveneens als onderscheidende landelijke rol benoemd.
Verder is benoemd dat het op lokaal niveau actief zijn, verbonden is aan de politieke partij (en kleur),
terwijl deze partij op landelijk niveau geen rol speelt. Daarnaast stelt een van de raadsleden dat op
landelijk niveau een grotere diversiteit aan standpunten en bestuurslagen meegenomen dient te
worden, waardoor meer compromissen gesloten worden.
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Ten aanzien van verbinding van politieke vraagstukken zien raadsleden zowel een verbinding als een
verschil. Het beeld bestaat dat politieke vraagstukken en thema’s op lokaal en landelijk niveau
verbonden zijn. Zo worden lokale ervaringen met vraagstukken (best practices) op landelijk niveau
ingebracht om een bijdrage te leveren aan landelijk beleid of wordt informatie vanuit landelijke
vraagstukken meegebracht naar de gemeenteraad. Raadsleden zien dit als een positief kenmerk van
het landelijk actief zijn. Anderzijds bestaat het beeld dat de vraagstukken op landelijk en lokaal
niveau wezenlijk van elkaar verschillen. In dit kader stelt een raadslid op landelijk niveau één onderdeel in het portefeuille te hebben, terwijl dat op lokaal niveau diverser is.
Vanuit het perspectief van verbinding en vertegenwoordiging ervaart een van de raadsleden een
verschil tussen het lidmaatschap van een het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling en het bestuurslidmaatschap van een landelijke koepelorganisatie. In het algemeen bestuur van
de gemeenschappelijke regeling was hij nadrukkelijk gekozen door en lid namens de gemeenteraad.
Dat betekende ook dat hij verantwoording moet afleggen aan de raad. Binnen de landelijke koepel
was het meer “een kwestie van je vinger opsteken”. Daardoor heeft dit raadslid een meer onafhankelijke rol omdat hij op persoonlijke titel is gekozen en geen verantwoording hoeft af te leggen aan
een achterban.

Bestuurlijke waarden van goed bestuur
Ook is besproken welke (bestuurlijke) waarden voor goed bestuur in het handelen en optreden voor
het raadslid van belang zijn, zowel landelijk als lokaal. Hier zijn verschillende waarden onderscheiden die voor de geïnterviewde raadsleden van belang zijn:
• Geloofwaardigheid en gezag;
• Onderscheidend als politicus en verbindend als bestuurder;
• Zorgvuldigheid en rust brengen is van belang vanuit bestuurlijk perspectief;
• transparantie en een open houding;
• voor de burger: er zijn voor de mensen en iets voor de mensen te kunnen creëren,
“nooit vergeten voor wie je het doet”;
• empathie: invoelend zijn;
• communicatieve vaardigheden: luisteren en communiceren;
• daadkracht: knopen kunnen doorhakken;
• op de hoogte zijn van wat er speelt;
• integriteit;
• onafhankelijkheid;
• los durven laten en vertrouwen op het ‘zelf oplossend vermogen’;
• het voorkomen van belangenverstrengeling;
• gedegenheid en samenwerking;
• rolzuiverheid.
Meerwaarde bestuurlijk actief zijn buiten de eigen raad
De raadsleden onderbouwen de meerwaarde om bestuurlijk actief te zijn buiten de eigen raad in
grote lijn op twee manieren. Een van de onderbouwingen is breder inzicht, informatie en kennis.
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Door op landelijk niveau actief te zijn, halen raadsleden informatie op bij verschillende gemeenten.
De raadsleden geven aan dat dit overzicht biedt, het vergroot hun netwerk en draagvlak en dat zij
hierdoor als raadslid beter vertegenwoordigd zijn. Ook biedt het hen de mogelijkheid om vraagstukken of ‘zaken’ binnen de eigen gemeenteraad te spiegelen aan de situatie in andere gemeenten.
Dit wordt als verrijking voor de gemeenteraad gezien. Daarnaast verbreedt het bestuurlijk actief zijn
buiten de eigen raad het inzicht voor zaken die van collectief belang zijn voor het beeld van een
raadslid en de voorwaarden van het zijn van raadslid.
Een andere onderbouwing is dat buiten de raad (in de landelijke rol), directer invloed uitgeoefend
kan worden op het landelijke beleid.
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Bijlage A
In gesprek met raadsleden
(gespreksverslagen)
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“Raadsleden hebben toch helemaal
geen bestuurlijke rol?”
Robbert Lievense, raadslid Schouwen-Duiveland, voorzitter commissie Raadsleden en Griffiers, lid
VNG-bestuur8
Robbert is aan zijn vijfde periode begonnen als raadslid en fractievoorzitter voor Leefbaar Schouwen-Duiveland. In
de eerste twee periodes als raadslid was Leefbaar oppositiepartij, daarna heeft de partij steeds een wethouder geleverd. Robbert was lid en vice-voorzitter van de commissie Raadsleden en Griffiers toen deze in de pilotperiode zat,
nu is hij voorzitter van deze commissie en qq lid van het hoofdbestuur van de VNG.

Bestuurlijke rol van de volksvertegenwoordiger en de raad
Robberts spontane reactie op de vraag is: “ Raadsleden hebben toch helemaal geen bestuurlijke rol?”. Bij nader
inzien blijkt dat voor hemzelf én in Schouwen-Duiveland toch wel het geval te kunnen zijn. Zijn persoonlijke ervaring
is dat hij de neiging kan hebben om zich met details te bemoeien, waardoor hij soms te veel op de stoel van het
bestuur gaat zitten. Hij wordt dan nog wel eens teruggefloten, waar hij overigens geen enkele moeite mee heeft. Hij
vindt dat dit spanningsveld hoort bij zijn rol als coalitieleider, hij wil dat de dingen soepel lopen voor het college en
kaart zaken snel, overigens altijd via de griffier, aan bij de wethouders. Dit spanningsveld ervaart Robbert vooral
wanneer hij zich zeer betrokken voelt bij een zaak, dan kan hij te snel aan de bel trekken en in de ogen van vooral het
ambtelijk apparaat op de stoel van het college gaan zitten..
Raadsbreed is kenmerkend voor Schouwen-Duiveland dat de raad als geheel een bestuurlijke rol oppakt op het
gebied van het recreatiebeleid. Dit doet de raad vanwege het zeer groot belang hiervan voor de gemeente. De
bestuurlijke rol uit zich erin dat de raad bevoegdheden die eigenlijk aan het college zijn, naar zich toetrekt en zich
nadrukkelijk met details bezig kan houden die formeel niet aan de raad zijn. Een voorbeeld is een intentie-overeenkomst die het college wil tekenen met een recreatieondernemer, vooruitlopend op een nieuw bestemmingsplan. De
raad heeft bedongen dat de conceptversie van de intentie-overeenkomst ter bespreking geagendeerd wordt. Eerder
is een bestemmingsplan in de raad afgeschoten, door eerder nauw betrokken te zijn wil de raad dit in de toekomst
voorkomen.

De drie rollen van de raad
De volksvertegenwoordigende rol
Leefbaar Schouwen-Duiveland is een relatief nieuwe partij in de gemeente. Het bestaansrecht van de partij is
volgens Robbert gelegen in de vernieuwende aanpak die de partij had, waarbij de nadruk sterkt lag en nog steeds ligt
op de volksvertegenwoordigende invulling van het raadswerk. De fractieleden hebben ieder een kern die of gebied
binnen de gemeente dat zij specifiek vertegenwoordigen, voor Robbert is dat zijn woonplaats Zierikzee. Hij geniet
ervan als mensen hem benaderen met vragen, maar hij wil als raadslid niet de taak op zich nemen om hun
problemen daadwerkelijk op te lossen. Hij ziet het als zijn taak om deze bewoners in contact te brengen met
degenen die daar wel over gaan. ‘Nee’ zeggen hoort er ook bij, het moet geen cliëntelisme worden.
En vaak is alleen luisteren al voldoende. Hij noemt dit zelf de verbindende rol van de raad, een vierde rol naast de
drie wettelijke. Verbinden en rolzuiverheid zijn voor Robbert de belangrijkste waarden in dit werk. Het kost hem in
contacten met bewoners dan ook geen moeite om daar niet de bestuurlijke rol op zich te nemen.
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Dit gesprek is uitgevoerd door Liesbeth Tettero in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.
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De controlerende rol
De fractie is als coalitiepartij niet minder kritisch op het college dan de andere partijen, is Robberts insteek en ervaring. Zo kan het college bij de begroting ook van Leefbaar de nodige amendementen verwachten. Vragen stelt
Robbert altijd via de griffier, ondanks het feit dat de wethouder een vriendin van hem is en de lijnen heel kort zouden
kunnen zijn. De wethouder van Leefbaar is vanaf het begin van haar wethouderschap niet aanwezig bij de fractievergaderingen, maar dat is niet bij alle coalitie-fracties het geval. Robbert kent ook veel ambtenaren persoonlijk, maar
ook die benadert hij als raadslid nooit rechtstreeks. Transparantie en wederom rolzuiverheid zijn daar wederom de
belangrijkste waarden bij en redenen voor. Doordat hij zelf als ambtenaar werkt in een buurgemeente, weet hij wel
precies hoe de ambtelijke organisatie werkt en hoe de hazen lopen. Hij weet dat rechtstreekse contacten met
ambtenaren hen in een lastig pakket kan brengen, als de informatiestromen niet helder zijn. Robbert bekent wel dat
hij toen hij nog in de oppositie zat, wel ambtenaren rechtstreeks benaderde. Dan was namelijk de betreffende
wethouder niet op de hoogte van zijn vraag, wat wel het geval zou zijn als hij de formele lijn via de griffie had
gevolgd.

De kaderstellende rol
De kaderstellende rol spitst zich toe op de begrotingsbehandeling, het belangrijkste moment voor de raad wat
Robbert betreft. De raad neigt er bij andere voorstellen regelmatig wel naar om ook op de stoel van het college te
gaan zitten, door een focus op de uitvoering, bijvoorbeeld de planning. Verder toetst de raad vooral voorstellen van
het college, ook voor beleidskaders. De raad amendeert wel regelmatig, maar neemt weinig tot niet het voortouw.

Landelijk en lokaal vertegenwoordiger
Robbert is lid en meteen vice-voorzitter geworden van de commissie Raadsleden en Griffiers toen deze net was
opgericht en nog een pilot was. Hij houdt van pionieren en is leergierig van aard, dat waren belangrijke beweegredenen. Daarnaast vond hij dat raadsleden niet voldoende vertegenwoordigd zijn bij de VNG, zodat bijvoorbeeld
modelveroordelingen alleen door vakinhoudelijke mensen opgesteld werden en de mogelijkheden om politieke
sturing inzichtelijk te maken minder meegenomen waren. Zijn rol bij de VNG en die in de gemeenteraad van
Schouwen-Duiveland beschouwt hij als gescheiden. Mocht er nuttige informatie doorgegeven op tafel komen, geeft
hij die via de formele kanalen door om willekeur te voorkomen. Zowel van de VNG naar de gemeente als andersom.
Hoewel hij bestuurder is, voelt hij zich bij de VNG ook vertegenwoordiger. In het hoofdbestuur is hij vertegenwoordiger van alle raadsleden, niet bijvoorbeeld van alleen lokale partijen. De commissie Raadsleden en Griffiers adviseert hem als voorzitter om binnen het hoofdbestuur over aspecten die bevoegdheden van de gemeenteraad
aangaan op alle beleidsterreinen. Hoe hij deze vertegenwoordigende taak vorm gaat geven, is nog even zoeken. Het
contact net de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is hier voor Robbert in ieder geval zeer belangrijk bij, hij wil
dit graag verder uitbreiden. Het is niet zo dat hij in het hoofdbestuur per se gezamenlijk moet optreden met de
andere twee raadsleden, hij ervaart dat alle leden gelijkwaardig behandeld worden. Wel is hij zich ervan bewust dat
hij het enige Zeeuwse lid van het hoofdbestuur is, en hij wil de belangen van de provincie dan ook goed behartigen.

Bestuurlijke waarden
In hele gesprek met Robbert zijn de waarden rolzuiverheid en transparantie de rode draad. Dit geldt zowel voor zijn
raadswerk als voor zijn lidmaatschap van het VNG-hoofdbestuur. Een van de eerste dingen die Robbert aankaartte
bij de VNG was wat het officiële kanaal is om vragen te stellen, de rol die de griffier in de gemeente vervult. Ook hier
wil hij de taken en verantwoordelijkheden zuiver scheiden.
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De rol in de coalitie past Robbert beter dan de oppositie, is zijn ervaring. Hoewel Leefbaar al geruime tijd coalitiepartij is en dus wethouders levert, heeft Robbert zelf toch nooit de ambitie gehad om deze rol zelf in te vullen. Het
raadslidmaatschap past hem vooralsnog beter, vindt hij.

Meerwaarde
De meerwaarde die zijn Haagse bestuurswerk Robbert brengt, is tweeledig. Voor hem persoonlijk geldt de uitdaging,
hij is een leergierig persoon en doet graag nieuwe ervaringen op. Vooral het netwerken en daarbij ook weer het
verbinden is voor Robbert een grote meerwaarde. Verder is voor Robbert de eerder genoemde mogelijkheid om als
enige Zeeuw in het hoofdbestuur de belangen van zijn provincie te behartigen, ook een belangrijke meerwaarde.
Deze rol wil hij nog verder ontwikkelen.
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Gespreksverslag Marike van Doorn

18 oktober 2018
Marike van Doorn is raadslid in Almelo en lid van commissie Raadsleden en Griffiers van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten9.
De vier rollen van raadsleden
Verkend is hoe mevrouw Van Doorn de vier rollen - de volksvertegenwoordigende rol, de controlerende rol, de kaderstellende rol en de bestuurlijke rol - van de raad beschouwt.
Een bestuurlijke rol voor de raad ziet mevrouw Van Doorn niet. Zij geeft dan ook aan geen bestuurlijke rol in de
gemeenteraad te vervullen. Zij verklaart dit doordat niet de raad, maar het college het bestuur van de gemeente is.
De bestuurlijke rol is sinds het dualisme juist bij het college belegd, zo stelt mevrouw Van Doorn. Ze stelt dat de raad
als ‘aangever’ voor het college functioneert. De raad vervult hiertoe de kaderstellende, de controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Mevrouw Van Doorn stelt dat de raad daarbij een opdracht aan het college geeft, waarna het
college deze uitvoert. Vervolgens controleert de raad hoe de opdracht uitgevoerd is.
De volksvertegenwoordigende rol is de rol waar mevrouw Van Doorn zichzelf zeer in herkent. In deze rol wil zij zaken niet
oplossen voor burgers, maar verwijst zij hen door of adviseert zij hen. Hierbij geeft ze aan dat mensen altijd bij haar
terecht kunnen en haar ook weten te vinden. Dat wat zij vanuit inwoners hoort, geeft zij terug aan de fractie - en via de
fractie aan het college en de ambtenaren. Zo kaart ze onderwerpen van burgers aan binnen de gemeente. In verschillende gevallen heeft zij meegemaakt dat een vraagstuk dat zij aankaart dan met een sneeuwbaleffect in de gemeente
verspreid wordt en gaat lopen. Op veel vlakken ziet mevrouw Van Doorn zich als indirecte volksvertegenwoordiger.
Indirect is zij er, vanuit haar rol als bestuurslid en als lid van de commissie Raadsleden en Griffiers van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten, voor de burger zonder dat zij daadwerkelijk veel het land of de stad in trekt. Men weet
haar te vinden vanuit netwerken, in de buurt, enzovoort. Hierbij merkt zij dat het voor burgers met name van belang is
om gehoord te worden. Burgers uitnodigen voor informatieavonden en hen mee laten discussiëren, levert daarom ook
veel op.
Daarnaast vertelt mevrouw Van Doorn deze volksvertegenwoordigende rol richting jongeren op een specifieke wijze
in te vullen. Zo begeleidt zij debatten, ondersteunt zij lessen vanuit ProDemos, staat zij voor de klas of ondersteunt
de jongerenraad.
Mevrouw Van Doorn geeft aan de informerende rol, van de gemeente naar inwoners toe, niet in te vullen. Hierbij
benoemt zij dit ook niet als de taak van een gemeenteraadslid te zien. Zij stelt dat dit door het dualisme gescheiden
is en kenmerkt het als de rol van de wethouders en de ambtenaren.
De kaderstellende rol vindt mevrouw Van Doorn een lastige rol. Zij geeft invulling aan deze rol door de grote lijnen
vast te stellen. Ze stelt daarover dat je je als raadslid in deze rol snel in details kunt verliezen. Mevrouw Van Doorn
geeft aan het lastig te vinden om invulling te geven aan deze rol omdat het lastig is vast te stellen waar de grote lijn
ophoudt en waar de details beginnen. Ze geeft dan ook aan te stoeien met het op de juiste wijze invulling geven aan
deze rol.
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Dit gesprek is uitgevoerd door Lisette Lubberman in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

DE BES TU U R LIJ K E ROL VAN DE RAAD

55

De controlerende rol kenmerkt mevrouw Van Doorn als heel belangrijk, maar gelijktijdig ook lastig. Zij stelt dat de
invulling van de controlerende rol lastig is omdat het niet mogelijk is als raadslid alles op het netvlies te hebben.
Mevrouw Van Doorn vertelt dat er in het verleden wel eens gesproken is om aan de hand van een lijst van moties of
amendementen te controleren in hoeverre daadwerkelijk opvolging is gegeven aan de moties of amendementen. Zo
heeft de raad ook een tijd gewerkt met een lijst van toezeggingen, om op basis van deze lijst te kunnen controleren.
Mevrouw Van Doorn geeft aan deze controlerende rol niet volledig in te vullen en als raadslid hoopt ze te kunnen
vertrouwen op leden in de raad die het uitzoeken. Ook de griffie speelt hier een grote rol in, zo stelt zij.
Daarbij geeft mevrouw Van Doorn aan haar positie en rol als raadslid anders te beleven in de coalitie dan in de oppositie. Zij stelt een verschil in houding te zien bij de leden in de oppositie en de leden in de coalitie. Hierbij onderstreept zij het belang om als raadslid (positief) kritisch te blijven. Mevrouw Van Doorn neemt waar dat met name de
oppositie zich vrij voelt een kritische houding aan te nemen.

Rol in de landelijke organisatie ten opzichte van de lokale verantwoordelijkheid als raadslid
Naast dat mevrouw Van Doorn raadslid is, is zij tevens actief in de commissie Raadsleden en Griffiers van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Mevrouw Van Doorn stelt dat deze werkzaamheden goed samengaan en
elkaar onderling versterken.
Mevrouw Van Doorn stelt dat het op landelijk niveau actief zijn haar het totaaloverzicht brengt. Dit met name omdat
zij via deze rol veel ziet van wat er op verschillende plekken in het land gebeurt. Deze helicopterview en de informatie
die zij op deze wijze op landelijk niveau ophaalt, neemt ze mee naar de gemeenteraad. De informatie die zij op deze
manier vanuit anderen verkrijgt, bijvoorbeeld omtrent de omgevingswet, kan ze in de gemeentelijke politiek
inbrengen.
In de invulling van haar rol als raadslid of als lid van de commissie Raadsleden en Griffiers ziet mevrouw Van Doorn
verschillen. Zo behartigt zij als gemeenteraadslid op stedelijk niveau de belangen van inwoners in de gemeente. Op
landelijk niveau behartigt zij de belangen van raasleden. In deze context is het van belang raadsleden op de kaart te
zetten. Zo maakt zij zich in deze rol hard voor een proportionele verhouding van raadsleden in de landelijke commissies. Zij stelt daarbij dat raadsleden op landelijk niveau geen vertegenwoordiger hebben en het om die reden van
belang is die vertegenwoordigende rol te vervullen.
Ook de vraagstukken waar zij verantwoordelijkheid voor draagt, verschillen op lokaal en landelijk niveau wezenlijk van
elkaar. In de commissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is zij op één onderdeel/portefeuille gericht,
in de raad is zij op een diversiteit aan onderdelen/portefeuilles actief. Zij stelt daarbij dat zij via de commissie wel
een breed scala aan informatie ophaalt en een breed netwerk opdoet, dat zij op het gemeentelijk niveau in kan
zetten voor de behandeling van bepaalde vraagstukken.
Mevrouw Van Doorn geeft aan dat er geen zaken zijn die wringen aan het zowel landelijk als lokaal actief zijn.
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Bestuurlijke waarden van goed bestuur
Mevrouw Van Doorn benoemt verschillende waarden voor goed bestuur die in het handelen of het optreden als
raadslid voor haar van belang zijn:
transparant en open zijn;
invoelend zijn;
knopen kunnen doorhakken;
goed kunnen luisteren;
op de hoogte zijn van wat er speelt;
goed kunnen communiceren.
Zelf is mevrouw Van Doorn erg waakzaam voor belangenverstrengeling. Om die reden neemt zij als raadslid geen
plaats in andere besturen of verenigingen op lokaal niveau. Zij stelt daarbij te zien dat raadsleden hier verschillend
mee omgaan en dat het per individu verschilt hoe men met de scheiding van posities omgaat.

Meerwaarde bestuurlijk actief zijn buiten de eigen raad
De meerwaarde om bestuurlijk actief te zijn buiten de eigen raad is voor mevrouw Van Doorn dat zij door het
vervullen van deze rol beter vertegenwoordigd is als raadslid.
Mevrouw Van Doorn is via de partij lid van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Ze onderschrijft het belang
van de vereniging en het belang van de ondersteuning van raadsleden.
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Gespreksverslag Tanya Hoogwerf

2 november 2018
Tanya Hoogwerf is raadslid in Rotterdam (Leefbaar Rotterdam) en lid van de commissie Bestuur en
Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten10.
De vier rollen van raadsleden
Verkend is hoe mevrouw Hoogwerf de vier rollen - de volksvertegenwoordigende rol, de controlerende rol, de kaderstellende rol en de bestuurlijke rol - van de raad beschouwt. Mevrouw Hoogwerf geeft aan dat ondanks het duale
stelsel de bestuurlijke rol van raadsleden minimaal is. Deze bestuurlijke rol is met name bij het college belegd.
Mevrouw Hoogwerf is van mening dat er meer ruimte zou kunnen zijn voor het vervullen van een bestuurlijke rol in
de raad, wanneer daar in de raad creatief mee omgegaan wordt.
Mevrouw Hoogwerf kenmerkt het als belangrijk dat een raadslid invulling geeft aan het beleid. Dit ziet zij als een
bestuurlijke verantwoordelijkheid. Zelf geeft zij hier invulling aan door bijvoorbeeld initiatiefvoorstellen in te dienen.
Daarbij geeft mevrouw Hoogwerf aan dat er in de raad meer aandacht mag komen voor de instrumenten die de raad
heeft om sturing te geven. Een organisatie als de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden kan hier een rol in
vervullen door de raad ondersteuning te bieden, door kennis over te dragen en door informatie aan te bieden
omtrent de mogelijke hulpmiddelen voor de raad.
Mevrouw Hoogwerf geeft aan te zien dat de volksvertegenwoordigende rol door raadsleden op een heel persoonlijke
wijze ingevuld wordt. Het ene raadslid heeft meer of andere behoefte(n) om deze rol in te vullen dan een ander
raadslid. Zo schetst zij het voorbeeld van een raadslid dat persoonlijk bij een ondernemer langs gaat die een prijs
gewonnen heeft. Zelf geeft mevrouw Hoogwerf niet op deze wijze invulling aan de volksvertegenwoordigende rol. Zij
geeft aan niet de rol van ‘ombudsman’ te vervullen.
Mevrouw Hoogwerf geeft invulling aan de volksvertegenwoordigende rol door vraagstukken vanuit burgers naar de
raad te vertalen. Zij vindt het belangrijk dat mensen zien wat er gebeurt met de stem die zij geven. Om deze reden is
mevrouw Hoogwerf ook actief op social media. Zij ziet dit middel als een goede manier om op te halen wat er speelt
onder burgers.
De kaderstellende rol kenmerkt mevrouw Hoogwerf als een heldere rol. Vanuit de vertrekpunten van de raad en de
partij wordt veel informatie aangeboden, die kaderstellend werkt. Deze kaderstellende rol volgt de bestuurlijke
cyclus. Zelf geeft zij invulling aan deze rol door schriftelijke vragen te stellen rondom bijvoorbeeld de begroting.
De controlerende is een rol die veel aandacht krijgt in de raad. Mevrouw Hoogwerf geeft invulling aan deze rol door
de kaders en richtlijnen bij te houden en bij te sturen. Als voorbeeld noemt zij het in de gaten houden van het budget.
Mevrouw Hoogwerf kenmerkt de verschillende rollen als belangrijk en ziet samenhang en
verbinding tussen de verschillende rollen. De rollen kunnen haars inziens niet los van elkaar gezien
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worden, de ene rol vloeit voort uit de andere. Zo geeft zij als voorbeeld dat vanuit de volksvertegenwoordigende rol
opgemerkt kan worden dat het college een bepaald vraagstuk niet oppakt. Voor de raad ligt er dan een rol om het
vraagstuk bestuurlijk op te pakken.
De raad heeft verschillende instrumenten tot zijn beschikking om invulling te geven aan de rollen. Zo benoemt
mevrouw Hoogwerf instrumenten als de regeling van werkzaamheden (en het agenderen in de commissie) en initiatiefvoorstellen. Als voordeel van initiatiefvoorstellen benoemt zij dat een raadslid daarin vooraf kan laten zien hoe hij
of zij het voor ogen heeft.

Rol in de landelijke organisatie ten opzichte van de lokale verantwoordelijkheid als raadslid
Mevrouw Hoogwerf is naast dat zij als raadslid actief is tevens lid van de commissie Bestuur en Veiligheid van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zij benoemt dat dit haar eerste periode is en zij dus nog aan het pionieren
is in deze rol. De commissie bestaat met name uit burgemeesters en wethouders, met naast mevrouw Hoogwerf
nog één ander raadslid.
Gesproken is over de overeenkomsten en verschillen tussen de uitvoering van de landelijke rol en de uitvoering van
de lokale rol. Als vanzelfsprekend verschil kenmerkt mevrouw Hoogwerf het verschil in schaalgrootte. Daarnaast
omschrijft zij het grotere verschil in standpunten en achtergronden op landelijk niveau ten opzichte van lokaal
niveau. Omdat je op landelijk niveau te maken hebt met alle gemeenten in Nederland, heb je daar met een grotere
diversiteit aan standpunten en bestuurslagen te maken, zo stelt zij. Dit brengt met zich mee dat er op landelijk
niveau meer mee te nemen is in de afwegingen en dat er meer compromissen gesloten moeten worden.
Ook in het vertegenwoordigen ziet zij een verschil op landelijk en lokaal niveau. In haar landelijke rol vertegenwoordigt mevrouw Hoogwerf de gemeente en de G4. Op lokaal niveau vertegenwoordigt zij de burger namens Leefbaar
Rotterdam. Zij geeft aan het als een zoektocht te zien om op landelijk niveau haar politieke partij ‘los te laten’.
De landelijke rol kenmerkt mevrouw Hoogwerf als bestuurlijker en minder volksvertegenwoordigend dan de lokale
rol. Vanuit deze bestuurlijke rol kan mevrouw Hoogwerf op landelijk niveau nadere invulling geven aan het
meedenken en het vormen van nieuw beleid.
Mevrouw Hoogwerf ziet overeenkomsten in vraagstukken die op zowel landelijk als lokaal niveau spelen. Best practices kunnen op een hele concrete manier van lokaal naar landelijk gebracht worden. Daarbij geeft zij het voorbeeld
van het verbod op straatintimidatie. Op lokaal niveau heeft zij dit verbod namens Leefbaar Rotterdam bewerkstelligt.
In de VNG-commissie heeft zij recent het mandaat gekregen om een voorstel tot dit verbod op landelijk niveau uit te
werken.
Mevrouw Hoogwerf geeft aan dat er geen zaken zijn die wringen aan het zowel landelijk als lokaal actief zijn.

Bestuurlijke waarden van goed bestuur
• Mevrouw Hoogwerf benoemt twee kernwaarden van goed bestuur:
• transparantie en het hebben van een open houding;
• “nooit vergeten voor wie je het doet”.
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Meerwaarde bestuurlijk actief zijn buiten de eigen raad
De meerwaarde om bestuurlijk actief te zijn buiten de eigen raad is voor mevrouw Hoogwerf om via de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten een vinger aan de pols te houden en invloed uit te kunnen oefenen op het landelijke
beleid. Omdat haar lokale partij niet in de landelijke politiek actief is, geeft zij aan via deze route weinig invloed op
het beleid te hebben. Via de landelijke rol heeft zij een directere invloed op het beleid.
Tot slot geeft mevrouw Hoogwerf aan dat er voor een partij als de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een rol
ligt in de kennis- en informatievoorziening en in het opleiden van raadsleden. Hoewel er op landelijk niveau veel
opleidingsmodelijkheden zijn voor bestuurders en er veel aan kennis- en informatieoverdracht wordt gedaan, bestaat
dit voor lokale raadsleden minimaal.
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Gespreksverslag Martin Sagel

12 oktober en 4 november 2018
Martin Sagel is voormalig raadslid in Assen en voormalig lid algemeen bestuur van de Nederlandse Vereniging voor
Raadsleden11.

De vier rollen van raadsleden
Verkend is hoe de heer Sagel de vier rollen - de volksvertegenwoordigende rol, de controlerende rol, de kaderstellende rol en de bestuurlijke rol - van de raad beschouwt. De heer Sagel beschrijft dat hij als inwoner veel ideeën en
meningen had over de stad en onderwerpen die speelden in de stad. Daarbij stelt hij dat je als raadslid heel concreet
iets met je eigen standpunten kunt doen in de gemeenteraad. De heer Sagel kenmerkt het bestuurlijke niet als een
rol, maar als de wettelijke positie van de raad. De raad is het hoogste bestuursorgaan en beslist uiteindelijk over,
voor de stad en haar inwoners, belangrijke zaken. Dat besef werd voor de heer Sagel nadrukkelijker toen hij eenmaal
raadslid was. De heer Sagel was zich van veel elementen van het raadswerk niet bewust, het heeft tijd nodig om je
als raadslid in te werken. Hij benoemt dan ook het belang om dat inwerken gestructureerd en met focus te doen, om
te voorkomen dat je als raadslid in de materie ‘verzuipt’.
Als raadslid heeft de heer Sagel nadrukkelijk het gevoel van verantwoordelijkheid ervaren. Een
bestuurlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de, voor de stad en haar inwoners, juiste beslissingen
worden genomen. En de verantwoordelijkheid dat beslissingen op de juiste manier tot uitvoering worden gebracht
door het college, de ambtenaren en het publieke domein.
Daarmee wordt het raadswerk per direct ontzettend complex én veel, en stelt de heer Sagel dat je jezelf als raadslid
moet beperken tot de drie rollen die daarvoor aangemeten zijn: wees kaderstellend en controlerend en vertegenwoordig de inwoners (en in het bijzonder je eigen achterban).
Heel plat uitgedrukt, stelt de heer Sagel daarbij dat je je als raadslid niet in de feitelijke uitvoering van de genomen
beslissingen kunt mengen. Dit omdat je als raadslid daarvoor (veelal) niet de expertise, deskundigheid en zeker niet
de tijd hebt. De raad is naar zijn mening niet voor niets een lekenbestuur en moet dat ook blijven. Als raadslid heb je
echter behoorlijk wat mogelijkheden om je taken en rollen effectief te vervullen, vertelt hij. Die mogelijkheden moet
je echter wel kennen en willen inzetten. Hij benoemt het dan ook als belangrijk om je bij aanvang te focussen op de
mogelijkheden die je als raadslid hebt, je te laten ondersteunen en die ondersteuning goed te organiseren.
De heer Sagel stelt dat de griffier voor deze ondersteuning het eerste aanspreekpunt is. Raadsleden moeten zich
vanaf dag één beseffen dat de griffie(r) in dienst is van de raad en als taak heeft de raad(sleden) te ondersteunen. Hij
vindt het bijna onverklaarbaar dat raadsleden soms pas na een jaar (of langer) écht beseffen dat de raad (en niet het
college) werkgever is van de griffier, en de griffier er alleen is ten behoeve van de raads(leden). De heer Sagel
benoemt dit ook als een blijvend punt van aandacht, ook voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden anno 2018
en verder. Aangaande de kaderstellende en controlerende taken benoemt de heer Sagel het als belangrijk om je als
raadslid te beseffen hoe je deze het best en het meest efficiënt kunt vervullen. Daarbij is het belangrijk te beseffen
wat een Rekenkamer is en wat deze voor de raad kan betekenen en wat een (raads)accountant is en wat deze voor
de raad betekent. Ook hier kenmerkt hij de griffier als een belangrijke schakel in de overdracht van kennis en in het
ondersteunen van raadsleden. Er moet aandacht zijn voor nieuwe raadsleden om deze steunpilaren van de raad te
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begrijpen en ze goed en effectief te kunnen inzetten. Daarnaast onderstreept de heer Sagel het besef dat je als
raadslid nog een hele ‘gereedschapskist’ hebt met onder andere het recht van vragen, moties, initiatiefrecht, budgetrecht, enzovoort.
De kaderstellende rol vond de heer Sagel het meest makkelijk in te vullen. Daarbij geeft hij aan dat deze rol al start
door het hebben van een partijprogramma en na de verkiezingen een collegeprogramma of raadsprogramma. Deze
programma’s gelden als richtlijn en ijkpunt. Hij stelt daarbij dat als het programma eenmaal vastgesteld is, de kaders
min of meer duidelijk afgebakend zijn. Hij benoemt dat het college hierop in de uitvoering bevraagd, aangesproken
en/of afgerekend kan worden. Hierbij kan als raadslid tevens gekeken worden of genoeg van de eigen standpunten
terug te zien is. Als kanttekening benoemt de heer Sagel dat het altijd mogelijk is dat een programma aangepast
moet worden. In dat geval worden ook de kaders aangepast.
De heer Sagel stelt dat de controlerende rol elk jaar wel een aantal keer stevig aan de orde is binnen de raad. Hij
geeft aan dat controle voor raadsleden vaak een taaie en ‘een brijige massa’ is met vele pakketten tekst en/of cijfers.
Hij ziet het in deze rol dan ook als belangrijk om ‘de taal’ te kunnen lezen en te beheersen, om zo goed mogelijk te
weten wat (en hoe) je als raad kunt controleren. De heer Sagel geeft aan dat hij deze rol ingewikkeld vond. Hij vond
het daarom ook erg lastig om het vertrouwen te kunnen hebben dat de raad afdoende in staat was om controle uit te
kunnen oefenen.
Over de volksvertegenwoordigende rol geeft de heer Sagel aan dat de uitslag van de verkiezingen daarover al veel
zegt en de verantwoordelijkheid met zich meebrengt om waar te maken wat is toegezegd en beloofd. Hij stelt daarbij
dat de volgende verkiezingen dan uitwijzen hoe de inwoners het een en ander hebben gewaardeerd en/of zij het
geloof hebben in het nieuwe verkiezingsprogramma.
De heer Sagel vindt het interessanter als er in de lopende raadsperiode dossiers ontstaan die niet in het verkiezingsprogramma, het college of het raadsprogramma terug zijn te vinden. Dan wordt het noodzaak om expliciet op zoek
te gaan naar de inwoners van de gemeente om na te gaan hoe zij over het dossier denken en wat daarvan leidend is
voor de positie-inname als raadslid. De heer Sagel zelf vindt dat de mooiste momenten van het bedrijven van
politiek.
Hierbij benoemt de heer Sagel ook het grote belang van de griffier als ondersteuning. In dit geval in het contact met
de inwoners door bijvoorbeeld het organiseren van informatiebijeenkomsten, hoorzittingen of inloopavonden.
De heer Sagel onderschrijft nogmaals het belang om de griffie te betrekken bij het invullen van het raadswerk. Hij
benoemt de griffier als dé antenne van de raad in het gemeentehuis. De griffier heeft veel informatie over wat er
speelt in het gemeentehuis, ook ten aanzien van bepaalde dossiers. De heer Sagel adviseert van deze kennis gebruik
te maken. De heer Sagel geeft nog aan dat het werk van een raadslid zich wel laat ontleden in een aantal rollen, maar
dat de bewustwording van je bestuurlijke positie als raadslid en bijbehorende verantwoordelijkheden leidend moeten
zijn. De concrete invulling komt vervolgens vanzelf waarbij de griffier je helpt bij de concretisering per vraag, per
dossier en verder.

Rol in de landelijke organisatie ten opzichte van de lokale verantwoordelijkheid
als raadslid en de meerwaarde bestuurlijk actief te zijn buiten de eigen raad
De heer Sagel was, naast dat hij als raadslid actief was, tevens bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor
Raadsleden. Hij geeft aan dat het zijn van raadslid in combinatie met het lid zijn van het bestuur van de Nederlandse
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Vereniging voor Raadsleden hem veel inzichten heeft gebracht. Hij stelt dat lid zijn van een gemeenteraad (in
zwart-wit termen) betekent dat je veelal gefocust bent op je eigen gemeente, het college en de raad. Het risico van
‘tunnelkijken’ ontstaat daarbij waardoor je minder oog hebt voor zaken die van collectief belang zijn om bij te dragen
aan het beeld van een raadslid en de voorwaarden waaronder je raadslid bent.
De heer Sagel stelt dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden steeds nadrukkelijker bewijst dat er een echt
belang is om namens alle raadsleden een stelling, mening of idee te hebben over het werk van gemeenteraad(sleden). De mening dat dat onder andere via partijlijnen loopt en/of dat de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten daar wel zorg voor draagt, deelt hij niet. Hij stelt dat gemeenteraad(sleden) eigenstandig vertegenwoordigd behoren te zijn naar de overige koepelorganisaties zoals de Wethoudersvereniging, het Nederlands
Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging van Griffiers, evenals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties.
De vertegenwoordiging naar de Vereniging van Griffiers kenmerkt hij als het allerbelangrijkst en het meest bijzonder
vanwege het werkgeverschap van de Raad ten opzichte van de griffie(r)s. De heer Sagel stelt dat werkgeverschap
nog steeds onderbelicht is en dat veel gemeenteraden daar onvoldoende invulling aan geven, wat nadelige consequenties voor de mogelijkheden van die gemeenteraden heeft en waarmee die gemeenteraden zichzelf tekort doen.
Hij bepleit continue en gerichte aandacht voor het werkgeverschap van de gemeenteraad. Dit was en is zijn speerpunt, ook in de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.
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Gespreksverslag Piet Reitsma

12 oktober 2018
Piet Reitsma is raadslid in Tytsjerksteradiel en lid algemeen bestuur van de Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden12.
De vier rollen van raadsleden
Verkend is hoe de heer Reitsma de vier rollen - de volksvertegenwoordigende rol, de controlerende rol, de kaderstellende rol en de bestuurlijke rol - van de raad beschouwt. De heer Reitsma beschouwt de bestuurlijke rol van raadsleden als een combinatie van een aantal rollen: beleidsmaker, de volksvertegenwoordigende en de controlerende rol.
Daarmee ziet hij de bestuurlijke rol als een overkoepelende rol. Het in de raad gezamenlijk invulling geven aan de drie
rollen (volksvertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende), omschrijft hij als de bestuurlijke rol.
Daarbij geeft de heer Reitsma aan dat de bestuurlijke rol van de raad steeds meer is ingeperkt. Het college van
burgemeester en wethouders neemt steeds meer van de bestuurlijke taken over. Hiermee gaat steeds meer van de
bestuurlijke rol naar het college, waarbij hij het automatisme ziet worden dat het college zaken in de eigen kring
oplost. De heer Reitsma stelt dat de raad op deze wijze steeds meer op een zijspoor komt te staan, terwijl de raad
moet zorgen voor de besluitvorming. Voor de raad ligt daar een rol om er goed waakzaam op te zijn.
De bestuurlijke rol dient in de ogen van de heer Reitsma bewaakt te worden door kaders te stellen. Omdat het in de
raad belangrijk is te weten wat de richtlijnen en kaders zijn, geeft hij aan dat het belangrijk is om niet zomaar mee te
gaan met het college en als raad altijd alert te blijven. Deze kaders en richtlijnen dient een raadslid, zijns inziens, in te
brengen in de raad, om op deze wijze beslissingen te kunnen maken. Het bewaken van de (bestuurlijke) rol is hierbij van
belang: wat is de rol van jou als raadslid of de raad en wat is de rol van het college? Het vervullen van de toezichthoudende rol
kenmerkt hij hierbij als een onderdeel van de bestuurlijke rol.
In het raadswerk gaat veel voorbereidingstijd zitten, onder andere het lezen van documenten. Ook het fractievoorzitterschap kost tijd. Dit kenmerkt de heer Reitsma ook als een bestuurlijke rol. De bestuurlijke rol is een rol die veel tijd
vraagt van het raadslid. De tegenstijdigheid hierin is dat het een rol is die veel tijd vraagt, terwijl de bestuurlijke
invloed in de raad kleiner geworden is. Daarbij stelt de heer Reitsma dat, hoewel de vergoeding voor raadsleden een
minimumloon is, de waardering enorm is.
De volksvertegenwoordigende rol ziet de heer Reitsma als belangrijk. Hij geeft aan dat het daarbij van belang is niet
voor individuele personen in de bres te springen, maar hen door te verwijzen. Indien mensen met lastige vraagstukken naar hem toekomen, adviseert hij hen waar zij met deze vraag terecht kunnen. De bestuurlijke rol ten
opzichte van de volksvertegenwoordigende rol kenmerkt de heer Reitsma als minder opportuun. Als raadslid geeft
hij aan zaken vanuit de raad naar mensen in de gemeente toe te brengen en uit te leggen hoe ‘het’ werkt. Hij geeft
aan deze rol niet vanuit de gemeente ‘naar binnen’ richting de raad te vervullen. Zijn motivering hiervoor is dat dat
weinig effect heeft, omdat de raad vaak al besloten heeft over de zaak.
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Daarbij stelt de heer Reitsma wel dat het belangrijk is een beeld te vormen van wat er speelt in de gemeente en daar
de burger bij te betrekken. Vraagstukken moeten zijns inziens bij de mensen liggen, men moet erover meepraten. Hij
stelt dat het wel van belang is om voor elk burgerinitiatief kaders te stellen. Omdat elk initiatief anders is, kun je
geen ‘totaalkaders’ stellen. De gemeente zal moeten faciliteren en stimuleren.
Ook stelt de heer Reitsma dat de raad er, via algemene regels, voor het individu moet kunnen zijn. Standpunten en
vragen van de burger, worden via de raad naar het college gebracht. Deze verbindende rol moet de raad zijns inziens
ook vervullen.
De kaderstellende rol ziet de heer Reitsma als de belangrijkste rol voor de gemeenteraad. Dit omdat de kaders en
richtlijnen voor het college van burgemeester en wethouders gemaakt moeten worden. De heer Reitsma benoemt
het belang om de invulling van deze rol aan de voorkant goed te regelen, zodat er aan de achterkant minder gerepareerd hoeft te worden: “Als het fundament goed gebouwd wordt, zal het huis staan als een rots”.
De controlerende rol ziet de heer Reitsma met name ingevuld worden rondom financiën of in het reageren op
brieven. De heer Reitsma geeft als raadslid invulling aan deze rol door de uitvoering te controleren. Het bestuurlijke
karakter van deze rol is het ingrijpen. Waar de kaderstellende rol aan de voorkant ingezet wordt, wordt deze rol aan
de achterkant ingezet om dossiers te controleren.
Om goed invulling te geven aan de rol van raadslid stelt de heer Reitsma dat het behulpzaam zou zijn als er voor elke
raad een soort checklist zou bestaan die aangeeft wat de bevoegdheden van een raadslid zijn en hoe invulling
gegeven kan worden aan die bevoegdheden. Met deze matrix kan de raad dan vooraf (aan de start van de periode) de
rolverdeling duidelijk maken. Daarbij geeft hij aan te geloven dat de ene raad meer/minder mandateert dan de
andere.

Rol in de landelijke organisatie ten opzichte van de lokale verantwoordelijkheid als raadslid
De heer Reitsma is naast dat hij als raadslid actief is ook lid algemeen bestuur van de Nederlandse Vereniging voor
Raadsleden. De motivatie voor de heer Reitsma om landelijk actief te zijn, is om raadsleden te versterken, om raadsleden meer in hun kracht te zetten en om raadsleden te vertegenwoordigen. Zo draagt de raadsacademie van de
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bij aan het opleiden van raadsleden en is er veel informatie over het raadswerk beschikbaar. Omdat raadsleden de functie als raadslid als nevenfunctie vervullen, is het belangrijk dat zij goed
geïnformeerd en toegerust worden.
De landelijke rol past de heer Reitsma in zijn lokale verantwoordelijkheid door een verbindende rol tussen beide op
zich te nemen. De heer Reitsma zet zich met de landelijke middelen (opleiding, informatie) in om op gemeentelijk
niveau raadsleden te binden. Daarbij pleit hij ervoor dat alle raadsleden lid moeten zijn van de Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden. De heer Reitsma geeft aan dat er geen zaken zijn die wringen aan het zowel landelijk als
lokaal actief zijn.
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De heer Reitsma kenmerkt een aantal overeenkomsten en verschillen tussen de uitvoering van zijn rol in de landelijke
organisatie en in de lokale organisatie. Zo ziet hij dat zijn lokale verantwoordelijkheid breder is dan zijn landelijke
verantwoordelijkheid. In zijn functie als gemeenteraadslid spelen andere partijen en burgers een grote rol, terwijl dit
bij de invulling van zijn landelijke functie in mindere mate een rol speelt. Bij de Nederlandse Vereniging voor
Raadsleden is het als bestuurslid een verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat ‘de tent goed draait’. Hierbinnen valt
het zorgdragen voor het faciliteren van raadsleden en het bieden van hulp aan raadsleden.
Als voordeel van het landelijk actief zijn, kenmerkt de heer Reitsma dat hij op een breder vlak meer mee krijgt. Vanuit
zijn landelijke rol hoort hij veel vanuit andere gemeenten. Dit kenmerkt hij als informatief en leerzaam. Landelijk vraagt
een kleinere tijdsinspanning dan de lokale rol. Met name omdat overleggen veelal in de randstad plaatsvinden, is het
gezien de reistijd lastig daar aan deel te nemen. Bestuursvergaderingen zijn meestal in Utrecht wat de heer Reitsma als
prima te doen benoemt.
Als het voornaamste verschil tussen landelijk en lokaal actief zijn, benoemt de heer Reitsma dat hij op lokaal niveau
het belang van zijn gemeente en haar inwoners vertegenwoordigt, terwijl hij op landelijk niveau het belang van
raadsleden vertegenwoordigt.
Daarnaast benoemt de heer Reitsma het verschil in de wijze waarop hij zich uitspreekt en wat hij zegt op landelijk
niveau en op lokaal niveau. De bestuursvergaderingen bij de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden komen op eigen
conto, zo stelt hij. In de raad kan hij niet aangewezen worden op zijn rol in de vereniging. Op landelijk niveau ziet hij het
belang van de vereniging en haar leden als zijn verantwoordelijkheid. Hij ziet het hierbij als een persoonlijke verantwoordelijkheid om raadsleden te werven. In de gemeenteraad ziet hij het niet als zijn persoonlijke verantwoordelijkheid
raadsleden te werven. Op lokaal niveau is hij er voor het vormen van een team. Hij vertelt daarover dat de binding in de
raad, door wisselingen, minder is en weer moet groeien. Daar zet hij zich voor in.
Als overeenkomst tussen het landelijk en lokaal actief zijn, benoemt de heer Reitsma zaken of vraagstukken die op
zowel landelijk als lokaal niveau spelen. Een voorbeeld is de invulling van de rekenkamer. Door op zowel landelijk
niveau bij de Nederlandse Vereniging van Raadsleden en op lokaal niveau in de gemeenteraad actief te zijn, haalt hij
op twee verschillende terreinen informatie op over het vraagstuk. Hij ziet dan ook dat hier een koppeling ligt.

Bestuurlijke waarden van goed bestuur
Als kernwaarden van goed bestuur benoemt de heer Reitsma er te zijn voor de mensen en iets te kunnen creëren. Hij
kenmerkt goed bestuur als “zo goed mogelijk voor elkaar krijgen wat de mensen wensen en nodig hebben”.
Ook integriteit en onafhankelijkheid benoemt hij als belangrijke waarden. Daarbij geeft hij aan dat deze waarden,
gezien de veranderende tijdsgeest en samenleving, steeds belangrijker worden. Als voorbeeld benoemt hij dat een
leraar die tevens raadslid is, geen onderwijs in zijn portefeuille mag hebben.
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De heer Reitsma geeft aan dat het op bestuurlijk niveau lastig kan zijn dat zaken landelijk bepaald worden, waar het
lokaal bestuur zich toe te verhouden heeft. Als recent voorbeeld benoemt hij de veranderde richtlijnen rondom huishoudelijke hulp.
Tot slot benoemt de heer Reitsma dat het zelf oplossend vermogen vaak erg groot is en dat het om deze reden van
belang is om als raadslid soms los te durven laten. Om het zelf oplossend vermogen te laten werken, moet de basis
goed zijn. De basis van de raad staat solide en dus werkt het zelf oplossend vermogen, zo stelt hij.
Verder sprekend over goed bestuur, benoemt de heer Reitsma de rol van de griffie. Zo stelt hij dat de griffie een
grote rol kan spelen in de bestuurlijke rol van de raad. De heer Reitsma onderscheidt twee soorten griffiers: de griffier die zich inzet voor de driehoek burgemeester, secretaris en griffier én de griffier die opkomt voor de raad. Daarbij
stelt de heer Reitsma dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Nederlandse Vereniging van Griffiers
een sterke band met elkaar moeten hebben. Hij geeft aan dat deze band goed is, maar altijd geoptimaliseerd kan
worden. Het is van groot belang dat beide verenigingen met elkaar samenwerken. De heer Reitsma kenmerkt de
griffier als ‘het juweel van de raad’, en stelt dat het daarom van belang is om raadsleden en griffiers ook via de
verenigingen samen te brengen.

Meerwaarde bestuurlijk actief zijn buiten de eigen raad
De meerwaarde om buiten de eigen raad actief te zijn, is voor de heer Reitsma het inzicht dat het hem verschaft. Zo
zijn er landelijke voorbeelden en is er landelijke kennis die hij mee kan nemen naar en inbrengen in de eigen raad.
Doorsprekend over de rol van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt de heer Reitsma dat deze meer een
vraagbaak zou kunnen zijn. Hij vertelt dat het op het moment mogelijk is dat raadsleden met een vraag bellen naar
de Vereniging, maar dat dit nog te weinig gebeurt. Hij stelt dat de Vereniging het informatieknooppunt moet zijn. De
reden waarom raadsleden de weg naar de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden nu niet vinden, is volgens hem
omdat ze niet weten dat de mogelijkheid bestaat of omdat het niet in ze opkomt.
Afsluitend eert de heer Reitsma het werk als raadslid als ‘mooi werk’. Hij vervult zijn rol voor de burger. Het interesseert hem te weten wat er speelt in de gemeente, te weten waarom zaken gebeuren en daarop invloed te hebben.
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“Een kwestie van je vinger opsteken”13

Caspar Rutten, raadslid Breda, lid VNG-bestuur13
Caspar is raadslid voor het CDA in Breda, dit is zijn tweede raadsperiode. Tijdens de start van zijn eerste periode was
het CDA een coalitiepartij, maar sinds een val van het college zit het CDA in de oppositie. Caspar was lid van de
pilot-commissie Raadsleden en Griffiers van de VNG en is nu lid van het algemeen bestuur.

De drie rollen van de raad
De kaderstellende rol
Op de vraag welke van de drie wettelijke rollen van de raad hem het best ligt, noemt Caspar direct de kaderstellende
rol. Hij houdt ervan om grote lijnen uit te zetten, om strategisch te denken en werken (hoewel hij ook de ervaring
heeft dat het gemakkelijk is om je als raadslid met details bezig te houden). Op zijn initiatief is er bijvoorbeeld een
raadswerkgroep ingesteld in Breda die parallel aan de bestuurlijke en ambtelijke activiteiten de invoering van de
Omgevingswet voorbereidt. Hij wil voorkomen dat de raad met een doorwrocht beleidsvoorstel van het college
wordt geconfronteerd en geen gelegenheid meer heeft om te sturen. Doel van de werkgroep is dat de raad zijn eigen
visie opstelt, deze aan het college meegeeft als input voor de verdere uitwerking en dat de raad betrokken is bij de
participatie door inwoners.

De volksvertegenwoordigende rol
Caspars eerste associatie bij ‘volksvertegenwoordigen’ is: inspelen op problemen die leven bij inwoners. De wijk in
en kijken en luisteren wat er speelt. Breder gezien heeft hij ook de wens om bijvoorbeeld vanuit zijn rol als raadslid
bewoners en ondernemers te betrekken bij het voorbereiden van de Omgevingswet. Hij mist vaak de link tussen het
gemeentelijk beleid en de werkelijkheid van bewoners. Als voorbeeld geeft hij een beleidsstuk over zijn eigen woonwijk, dat hij als bewoner las. Dit was dermate wollig geschreven, dat noch hij, noch andere bewoners konden
begrijpen wat er eigenlijk concreet bedoeld werd. Beleidsvoorstellen moeten voldoende concreet zijn om er iets van
te vinden.

De controlerende rol
De politiek van de oppositie noemt Caspar ‘echte politiek’. Caspar ervaart de coalitie in Breda als volgend aan het
college, en daarmee heel ‘braaf’. Dat is niet per se een meer bestuurlijke invulling van het raadswerk dan die van de
oppositie. Dat een meer volgende houding voor de hand liggender Is,, heeft hij in zijn beginperiode als lid van een
coalitiepartij wel ervaren. Je kunt je wethouder moeilijk in het openbaar zeer kritisch bevragen, dat is niet goed voor
zijn of haar positie. De neiging bestaat om discussies binnenskamers te voeren. Maar Caspar mist wel scherpte in de
huidige raad.

Bestuurlijke rol
De bestuurlijke rol van de raad hangt voor Caspar vooral samen met zijn strategische, kaderstellende invulling van
het raadslidmaatschap, en zijn inspanningen om meer samen te werken binnen de regio. Een motie om nauwer
samen te werken heeft het helaas in Breda niet gehaald. Caspar had graag gezien dat gemeenteraden directer
betrokken zouden worden bij samenwerkingsverbanden. De factor tijd en het ontbreken van ambtelijke ondersteuning maken deze invulling overigs niet gemakkelijk. Ook heeft Caspar een structuur opgezet om met raadsleden uit
deelnemende gemeenten van verbonden partijen beter te laten samenwerken, bijvoorbeeld door het gemakkelijk
delen van zienswijzen.

13

Dit gesprek is uitgevoerd door Liesbeth Tettero, in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.
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Caspar ervaart een verschil tussen het lidmaatschap van het AB van een GR, een functie die hij heel kort heeft
bekleed, en het bestuurslidmaatschap van de VNG. In het AB was hij nadrukkelijk gekozen door en lid namens de
raad. Dat betekent dat hij ook verantwoording moest afleggen aan de raad. In de VNG was het meer ‘een kwestie van
je vinger opsteken’, zoals Caspar het noemt. Hij heeft daar een meer onafhankelijke rol, omdat hij op persoonlijke
titel gekozen is, en hoeft geen verantwoording af te leggen aan een achterban.
Het bestuurswerk bij de VNG is niet te vergelijken met besturen in de gemeente, het wethouderschap, omdat er bij
de VNG een grotere afstand is tot het ambtelijk apparaat dan in een gemeente. Het werk lijkt sterk op dat van het
raadswerk: stukken lezen en beoordelen. De agenda wordt bepaald door wat er uit de organisatie komt, Caspar heeft
nog geen ervaring met de eventuele mogelijkheid om zelf zaken te agenderen.
Caspar is geïnteresseerd in de toekomstvisie van de VNG, hij zou graag mogelijkheden hebben om daar mede sturing
aan te geven. Ook hier is zijn belangstelling voor de lange termijn helder.

Landelijk en lokaal vertegenwoordiger
Caspar werd lid van de commissie Raadsleden en Griffiers en daarna van het bestuur vanuit de drijfveer om bij te
willen dragen. “Waarom niet”, is de vraag voor hem altijd. Transparantie is voor hem een zeer belangrijke waarde.
Hoewel Caspar zoals eerder gezegd op persoonlijke titel in het bestuur zit, voelt hij toch de behoefte om deze transparantie ook hier toe te passen. Hij is dan ook met de griffier van Breda in overleg om een manier te vinden om zijn
bestuurswerk terug te koppelen aan zijn collega-raadsleden.
Caspar heeft een vrije rol in het bestuur, hij is geen lid namens een commissie. Hij voelt zich niet per se vertegenwoordiger van alle raadsleden, het CDA, Breda of Brabant, maar realiseert zich dat er altijd wel een bepaalde mate
van belangenbehartiging aan de orde is. “Het ligt meer op jouw bordje om er aandacht voor te hebben dan op dat
van iemand anders”. Bij de voordracht voor het bestuur (de daadwerkelijke verkiezing is in november tijdens de
bijzondere ALV) heeft zijn achtergrond immers wel degelijk meegespeeld in verband met de gewenste spreiding van
het bestuur. Hij beoordeelt ook de adviezen van de commissie Raadsleden en Griffiers vanuit deze vrije rol.

Bestuurlijke waarden
In het hele gesprek ...??dat Caspar sterk hecht aan de waarden transparantie, gedegenheid en samenwerken.
Transparantie heeft te maken met de legitimatie van het raadswerk, maar ook met eerlijk bestuur. Wollige gemeentelijke beleidsstukken staan hem om die reden dan ook tegen: wat wil de gemeente eigenlijk? Hij realiseert zich dat
strategische stukken minder concreet zijn, maar evenwicht is belangrijk. Hij noemt hij het: “tussen vaag gewauwel
en concrete voorstellen”. Transparant taalgebruik is in het algemeen belangrijk voor hem; in zijn werk als advocaat
hoort hij regelmatig dat hij begrijpelijker schrijft dan collega’s. Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat hij hecht aan
transparantie, is dat hij het aankaart als in de raad naar zijn mening stukken te snel vertrouwelijk of geheim worden
verklaard. Het uitgangspunt is openbaarheid van bestuur, aan dit beginsel moeten de overheid zich houden.
Gedegenheid heeft te maken met goede onderbouwing van voorstellen. De toets moet zijn of iets oprecht goed is, of
dat het alleen maar goed te verkopen is. Ook bij het bestuurswerk speelt transparantie een rol, een punt van
aandacht is de terugkoppeling van het bestuur naar alle raadsleden. De commissie Raadsleden en Griffiers speelt
hier natuurlijk een belangrijke rol in. Beleid dat gebaseerd is op gevoelens en niet-onderbouwde meningen, hij noemt
de Brexit als voorbeeld, ziet hij als een zeer onwenselijke ontwikkeling. Gedegenheid heeft ook te maken met het
bereiken van doelen: is duidelijk welke stappen gezet moeten worden? Verloopt het proces goed? Caspar heeft in
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zijn werk als jurist geleerd en ervaren hoe belangrijk het is om stappen te zetten. Zijn ervaring is dat in de politiek die
stappen vaak over het hoofd worden gezien, waardoor doelen niet haalbaar blijken en men de handdoek al snel in de
ring kan gooien.
Samenwerken is tot slot zeer belangrijk voor Caspar. Bij de gemeente, met de regiogemeenten, en dat geldt ook voor
de VNG. Samen kun je beter voor je belangen opkomen dan als gemeente alleen.

Meerwaarde
Wat is voor Caspar persoonlijk de meerwaarde van zijn bestuurslidmaatschap? Caspar is leergierig, de breedte van
het scala aan onderwerpen dat bij de VNG aan de orde is vindt hij heel interessant. Bijzonder vindt hij dat hij als
raadslid te maken krijgt met de producten van de VNG terwijl hij in het bestuur dicht betrokken is bij het productieproces ervan. Hij wil ook graag bijdragen: het werk bij de VNG doet er echt toe. Een persoonlijk belang bij zijn
bestuurslidmaatschap heeft hij niet: hij komt eerder brengen dan halen. Hij zou bijvoorbeeld ook zijn beroepsmatige
expertise op het gebied van Europees recht willen inzetten in de commissie Internationaal, maar in deze commissie
zijn tot zijn spijt - voor zover hij weet - geen raadsleden vertegenwoordigd.
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Het raadslid als bestuurder14

Samenvatting van gesprek met Roelie Bosch en Mark den Boer 14
Hoewel de gemeenteraad het hoogste orgaan is in een gemeente verwijzen veel raadsleden naar de leden van het
college van B&W als het gaat om wie de bestuurders zijn van hun gemeente. Dat is eigenlijk toch erg vreemd.
Blijkbaar voelen ze zich meer toezichthouder dan bestuurder. Raadsleden hebben drie rollen vanuit die functie als
bestuurder. Zij hebben de rol van volksvertegenwoordiger, kadersteller, en controleur van het dagelijks bestuur.
Daarnaast kunnen zij vertegenwoordigende rollen spelen in andere (regionale of nationale) organen waarin de
gemeente vertegenwoordigd is. De opgave bestuurder te zijn, is zo gezien niet een vierde rol, maar een perspectief
op die rollen. Raadsleden zijn behalve bestuurder vooral ook politicus. Vanuit dat perspectief zijn ze ook gekozen. De
genoemde drie (volksvertegenwoordiger, kadersteller, controleur) rollen kan je dus zowel vanuit het perspectief van
politicus als van dat van bestuurder benaderen.
Een volksvertegenwoordiger die zijn focus heeft op het zijn van politicus vergroot verschillen met andere politici uit.
Het eigen gelijk is dan het belangrijkste. Met de focus op het zijn van bestuurder zal de rol van volksvertegenwoordiger er eentje zijn waarin gezocht wordt naar verbinding en zodoende het speuren naar mogelijkheden om beider
gelijk een plek te geven.
In de rol van kadersteller die zijn focus heeft liggen bij het zijn van politicus zal het raadslid alleen oog hebben voor
zijn eigen politieke belang. Ligt de focus bij het zijn van bestuurder dan zal de kaderstelling het algemeen (in de zin
van ieders) belang meer als richtpunt hebben.
In de rol van controleur zal het raadslid vanuit het perspectief van de politicus vooral willen aantonen dat zijn belang
gediend is of niet. De bestuurder zal er vooral naar kijken in hoeverre alle belangen afgewogen gediend zijn.
De manier waarop raadsleden invulling geven als bestuurder in de eigen gemeente, lijkt in de praktijk meestal een
persoonlijke keuze veelal afgestemd in het overleg in de eigen fractie. Tegelijkertijd lijken de SP, de PVV en een aantal
nieuwe lokale partijen wel gezamenlijke partij keuzes te maken om het accent te leggen op het politiek profileren.
Daarmee is hun bestuurlijke profiel minder zichtbaar. Toch kan die conclusie niet gegeneraliseerd worden.
Vanuit bestuurlijk perspectief zal er de behoefte zijn ruimte te bieden aan de inbreng van alle inwoners in de
processen die in de gemeente tot besluitvorming leiden. Politiek zijn er grote verschillen in opvatting, over hoe je dat
het beste doet. Zo was een van de kroonjuwelen van D66 het referendum als instrument om de meningen van alle
inwoners te peilen.
Als je vertegenwoordiger bent van je gemeente in andere (regionale, landelijke) organen dan hangt het af van de
gemaakte afspraken of je dat ook nog politiek kan invullen, of dat je vooral je eigen

14

Dit verhaal is tot stand gekomen in een vraaggesprek met Roelie Bosch (ex raadslid Almere en voormalig secretaris van de
Nederlandse Vereniging van Raadsleden) en Mark den Boer raadslid in Molenwaarde en voorzitter van de Nederlandse
Vereniging van Raadsleden (NVR) en Harry ter Braak (WagenaarHoes Organisatieadvies).
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gemeente in de volle bestuurlijke breedte dient te vertegenwoordigen. De mate waarin dat “passend” kan zijn, hangt
af van het doel van de organisatie maar ook van de gemaakte keuzes bij de inrichting van de governance van de organisatie, waarin je die rol vervult. Een bestuurder van de NVR doet dat volledig vanuit zijn eigen perspectief op de
belangen van raadsleden in het algemeen (of zich zelf), soms afgestemd met collega’s in eigen gemeente of regio.
Een bestuurder van een verbonden partij als bijvoorbeeld de Drechtraad is een geheel ander verhaal. Deze zit daar
namens zijn gemeente maar ook namens zijn fractie/partij. Binnen de Drechtraad zitten fracties bij elkaar en dus
niet gemeentelijke vertegenwoordigers. De verantwoordelijkheid die je daar dus als bestuurder draagt is zowel politiek als bestuurlijk. Maar dat is lang niet in alle verbonden partijen (zoals gemeenschappelijke regelingen) zo.
Raadsleden zijn overigens meestal geen bestuurder van een verbonden partij.
De vraag is welke (bestuurlijke) waarden voor goed bestuur in het handelen en optreden voor het raadslid van belang
zijn, zowel lokaal als (regionaal en/of) landelijk. Waarden als rechtmatigheid, transparantie, integriteit, effectiviteit,
participatie, efficiëntie, gelijkheid, legitimiteit, verantwoording, professionaliteit, rechtvaardigheid, bescheidenheid
worden herkend. Raadsleden moeten vooral geloofwaardig zijn en gezag hebben. Politiek is dat belangrijk bij de
eigen achterban. Bestuurlijk moet dat breder zijn. Een raadslid moet onderscheidend zijn als politicus, maar als
bestuurder eveneens verbindend (inclusie). Zorgvuldigheid is evenals rust brengen vanuit bestuurlijk perspectief
belangrijker dan vanuit politiek perspectief.
Interessant bij de verkiezing van “het raadslid van het jaar” is wel dat het onderscheid politicus of bestuurder geen
rol lijkt te spelen.
Raadsleden zijn als bestuurder maar beperkt actief buiten hun eigen gemeente. Je leert er wel veel van.
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1.

Inleiding
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich ten doel om raadsleden en
gemeenteraden sterk en krachtig in positie te krijgen onder het motto ‘Een sterke
raad doet er toe’. De vereniging doet vanuit deze achtergrond onder meer
onderzoek naar wat de bestuurlijke rol van raadsleden op verschillende niveaus
betekent voor raadsleden.
Dit onderzoeksproject bestaat uit verschillende onderdelen. Zo omvat het project
een kwalitatief deel, waarbij de vereniging gesprekken voert met raadsleden die
bestuurslid zijn op lokaal, regionaal of landelijk niveau. Daarnaast laat de
vereniging bestuurskundige experts aan het woord over dit thema. De laatste
component is een kwantitatief onderzoek naar hoe raadsleden hun rol als
bestuurder zien, welke prioriteiten zij daarin stellen en in hoeverre zij zich daarbij
gesteund voelen door diverse landelijke organisaties. Voorliggend onderzoek
vormt dit kwalitatieve deel van het project. De verschillende onderdelen van het
project komen samen in een rapportage met conclusies en aanbevelingen.
De vereniging heeft haar kennispartner Daadkracht gevraagd het kwantitatieve
onderzoek uit te voeren. Behalve voorliggend onderzoek, wilde de vereniging ook
een onderzoek uitvoeren naar de wijze waarop raadsleden hun werk doen, hoe zij
zich daarop voorbereiden en welke rol de digitale leeromgeving daarin speelt. Op
advies van Daadkracht heeft de vereniging ervoor gekozen de twee vragenlijsten
te combineren, om zo weinig mogelijk uitnodigingen voor onderzoeken naar
raadsleden te versturen.
Deze rapportage geeft de resultaten van het onderzoek naar de opvatting van
raadsleden over hun bestuurlijke rol weer. Het volgende hoofdstuk geeft een
toelichting op de methode van onderzoek en een verantwoording van de respons.
Daarna volgen de resultaten van het onderzoek met betrekking tot het raadslid
als bestuurder.
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2.

Methode van onderzoek

2.1

Vragenlijst
De vragenlijst voor het onderzoek is opgesteld door de Nederlandse Vereniging
voor Raadsleden. De vereniging heeft een eerste versie van de vragenlijst
opgesteld. Daadkracht heeft de vragenlijst beoordeeld en suggesties gedaan voor
aanpassing van de vragenlijst. Na aanpassing van de vragenlijst heeft de
vereniging de vragenlijst definitief gemaakt.

2.2

Webenquête
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een webenquête. Om de webenquête
te kunnen uitzetten, zijn e-mailadressen van raadsleden verzameld. Hiervoor zijn
gemeentelijke websites en websites van politieke partijen geraadpleegd. Bij het
verzamelen van de e-mailadressen is voor elk raadslid tevens geïnventariseerd
wat het geslacht van het betreffende raadslid is, voor welke politieke partij het
raadslid in de gemeenteraad zit, of het raadslid deel uitmaakt van de coalitie of
oppositie en of het raadslid fractievoorzitter is. Daarnaast is vooraf aan het
versturen van de enquête data verzameld met betrekking tot het inwonertal van
de gemeente. De enquête is verstuurd naar 8.783 raadsleden. Van de overige
raadsleden was geen e-mailadres beschikbaar.1
Het uitzetten van een digitale enquête kent risico’s. Met name omdat de
onderzoeker geen invloed heeft op de ‘technische omgeving’ die een raadslid
gebruikt. Om de problemen met het systeem tot een minimum te beperken, is de
vragenlijst uitgebreid en naar tevredenheid getest op:
• verschillende besturingssystemen: Windows en Mac OS;
• verschillende internetbrowsers en browserversies: Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Google Chrome en Safari;
• verschillende apparaten: Desktop PC, laptop, tablet en smartphone.
Elk raadslid is persoonlijk uitgenodigd deel te nemen aan de webenquête. In de
elektronische introductiebrief komt onder meer naar voren wie het onderzoek
uitvoert, wat het belang van het onderzoek is, wie de opdrachtgever is en waarom
het voor de respondent zinvol is om mee te werken aan het onderzoek. Voor het
verhogen van de respons is een week na het versturen van de uitnodiging een
herinneringsmail gestuurd naar de raadsleden die de enquête nog niet (volledig)
hadden ingevuld. Om de non-respons verder te minimaliseren is veel aandacht
besteed aan het gebruikersgemak van de enquête, onder andere door weer te
geven hoe ver de respondent is met het invullen van de enquête. Om de drempel
voor raadsleden laag te houden, is de uitwerking van de webenquête
geanonimiseerd. Doordat de verwerking van de gegevens op geaggregeerd niveau
plaatsvindt en niet te herleiden is naar een persoon, is de kans dat raadsleden
participeren groter.

2.3

Respons
Van de totale populatie hebben 1.654 raadsleden deelgenomen aan het
onderzoek. Dit is een respons van 18,6%. 1.511 respondenten hebben de enquête
volledig ingevuld.
Zodra een respondent begint met invullen van de vragenlijst, blijven de
ingevoerde antwoorden bewaard. Hierdoor is het mogelijk voor respondenten de
enquête tijdelijk af te sluiten en later weer verder te gaan. Als gevolg hiervan is

Deze groep bestaat voor een deel uit raadsleden die enkel via een contactformulier bereikbaar zijn. Hoewel
deze raadsleden via dit contactformulier digitaal bereikbaar zijn, is het niet mogelijk deze groep te bereiken
met een webenquête omdat voor het versturen van de uitnodiging een e-mailadres nodig is.

1
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het mogelijk dat de respons bij latere vragen lager ligt dan de respons bij vragen
eerder in de enquête. Het aantal valide respondenten varieert dus bij elke vraag.
Bij de uitwerking van de onderzoeksresultaten is steeds het aantal valide
respondenten aangegeven dat de specifieke vraag heeft beantwoord.
2.4

Representativiteit
Uit analyse van de demografische en algemene kenmerken van de respondenten
blijkt dat de vertegenwoordiging op de verschillende kenmerken in
overeenstemming is met de totale populatie van raadsleden in Nederland. Dit
geldt voor de volgende kenmerken:
• Inwonersklasse2
• Provincie waarin de gemeente ligt
• Geslacht
• Functie (fractievoorzitter of ‘regulier’ raadslid)
• Rol (coalitie of oppositie)
Er is geen significant verschil te zien tussen de verdeling van respondenten en de
totale onderzoekspopulatie. Dit betekent dat de representativiteit van dit
onderzoek is gewaarborgd.

2.5

Uitwerking resultaten
In het volgende hoofdstuk vindt u per vraag de resultaten. Afhankelijk van de
vraagstelling kan de weergave bestaan uit een grafiek of tabel, met daarbij in
enkele regels een nadere duiding van de resultaten. Van de open vragen vindt u
in de bijlage een letterlijke opsomming van de ingevulde antwoorden weer. In
deze weergave zijn namen van personen, gemeenten, provincies, politieke
partijen en andere organisaties geanonimiseerd, zodat niet te achterhalen is wie
een antwoord gegeven heeft.

We hanteren hierbij een verdeling in 4 klassen: 0 tot 25.000, 25.000 tot 50.000, 50.000 tot 100.000 en
100.000+ inwoners.

2
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3.

Raadslid als bestuurder
Dit hoofdstuk gaat allereerst in op de rollen die raadsleden voor zichzelf zien en
welke uitgangspunten raadsleden hanteren in hun handelen als raadslid.
Paragraaf 2 gaat over de rol die raadsleden spelen in regioverband en welke
belangen ze daarbij behartigen. Daarna gaat paragraaf 3 in op landelijke
organisaties. Daarbij komt zowel de rol van raadsleden in dergelijke organisaties
aan de orde, alsook de mate waarin landelijke organisaties van invloed zijn op het
raadswerk. Paragraaf 4 gaat in op de bestuurlijke waarden die raadsleden
hanteren in het raadswerk. Het hoofdstuk besluit met een conclusie.

3.1

Rollen die raadsleden voor zichzelf zien
In het onderzoek is onderscheid gemaakt naar verschillende rollen die raadsleden
vervullen. Figuur 1 laat zien welke van de drie klassieke rollen
(volksvertegenwoordigend, kaderstellend, controlerend) de respondenten het
belangrijkst vinden.

Figuur 1 Welke van de drie klassieke rollen is voor u als raadslid de belangrijkste
rol?
Bijna driekwart van de respondenten geeft aan de volksvertegenwoordigende rol
het belangrijkst te vinden. De controlerende rol is voor 8,3% van de respondenten
de belangrijkste rol.
Bij de verdeling naar de rollen binnen het stadhuis zijn de meningen verdeeld,
zoals Figuur 2 laat zien. 1/3e van de respondenten geeft aan de kaderstellende rol
het belangrijkst te vinden. Bijna 29% van de respondenten ziet het controleren als
belangrijkste rol. 37,8% van de respondenten ziet als belangrijkste rol de
bestuurlijke rol van de raad als hoogste bestuursorgaan om tot consensus te
komen.
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Figuur 2 Welke van de rollen binnen het stadhuis is voor u als raadslid de
belangrijkste rol?
Raadsleden hebben een volksvertegenwoordigende rol maar ook een rol om in het
gemeentehuis kaders te stellen, te controleren en te besturen als raad. Figuur 3
laat zien dat bijna 73% van de respondenten beide rollen even belangrijk vindt.
Ruim 8% van de respondenten vindt het vertolken van de emoties en opvattingen
van inwoners en kiezers het meest belangrijk. Bijna 19% van de respondenten
vindt het kaders stellen, het controleren van het college en het maken van
afspraken als raad het meest belangrijk.

Figuur 3 Welke rol vindt u het meest belangrijk?
Figuur 4 laat zien dat bijna 42% van de respondenten aangeeft het samen met
collega’s
tot
besluitvorming
komen
te
zien
als
primaire
rol
als
volksvertegenwoordiger. Bijna 38% van de respondenten vindt het vertolken van
opvattingen van de eigen kiezers de primaire rol als volksvertegenwoordiger. Het
vertolken van opvattingen van zichzelf of de partij is voor 12,6% van de
respondenten de primaire rol als volksvertegenwoordiger. 118 respondenten
hebben een andere rol als primaire rol genoemd. U vindt deze rollen in bijlage 1.

© Daadkracht Digitaal B.V.

2018-002.1 Onderzoeksrapportage Raadslid als bestuurder

7

Figuur 4 Welke rol ziet u als uw primaire rol als volksvertegenwoordiger?
Naast de verschillende rollen die hiervoor aan de orde zijn geweest, is aan de
respondenten gevraagd wat het belangrijkste uitgangspunt is voor hun handelen
als raadslid. Figuur 5 laat zien dat bijna 8 op de 10 respondenten het belang van
de inwoners van de eigen gemeente als uitgangspunt hanteert. 7,2% van de
respondenten vindt het belang van dat de raad voor inwoners het hoogste en
meest gezaghebbende bestuursorgaan is het belangrijkste uitgangspunt. 5,7%
van de respondenten neemt het belang van de partij en het politieke programma
van de partij als uitgangspunt voor het handelen als raadslid.

Figuur 5 Wat is het belangrijkste uitgangspunt voor uw handelen als raadslid?
39 respondenten hebben andere uitgangspunten voor het handelen als raadslid
genoemd. U vindt deze uitgangspunten in bijlage 1.
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3.2

Raadslid in regioverband
Gemeenten nemen deel aan regionale samenwerkingsverbanden voor diverse
gemeentelijke taken. Aan de respondenten is gevraagd of zij actief zijn in het
bestuur van de regionale samenwerking. Ruim 21% van de respondenten is actief
in het bestuur van de regionale samenwerking.

Figuur 6 Bent u vanuit uw rol als raadslid bestuurlijk of als raadslid actief in het
bestuur van de regionale samenwerking?
Figuur 7 geeft weer hoe de respondenten hebben geantwoord op de vraag welk
belang raadsleden die actief zijn in de regio dienen te behartigen.

Figuur 7 Welk belang dienen raadsleden die actief zijn in de regio volgens u te
behartigen?
Ruim 30% van de respondenten vindt dat raadsleden die actief zijn in de regio het
belang van inwoners uit de eigen gemeente moeten behartigen. Bijna 70% van de
respondenten vindt dat raadsleden (ook) de belangen van de inwoners uit de
gehele regio moeten behartigen binnen regioverband.

© Daadkracht Digitaal B.V.

2018-002.1 Onderzoeksrapportage Raadslid als bestuurder

9

3.3

Raadslid en landelijke organisaties
Behalve in regionale samenwerkingsverbanden, kunnen raadsleden ook actief zijn
in landelijke organisaties, zoals de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten of
belangenorganisaties. Aan de respondenten is gevraagd wat zij daarbij zien als
hun voornaamste opdracht.

Figuur 8 Wat ziet u als uw voornaamste opdracht wanneer u als raadslid landelijk
actief zou zijn?
Bijna de helft van de respondenten (47,6%) ziet als belangrijkste opdracht het
maken van afspraken over doelen, belangen en budgetten van de belangen van
de betreffende landelijke organisatie. Meer dan 20% van de respondenten ziet het
stellen van kaders voor beleid ten gunste van inwoners uit de eigen gemeente als
belangrijkste opdracht. Nog eens 19,3% vindt het controleren of het beleid in het
belang van de inwoners uit de eigen gemeente is de belangrijkste opdracht.
Aan de respondenten is verder gevraagd aan te geven op welke wijze
verschillende organisaties bijdragen aan het werk als raadslid. Figuur 9 laat zien
dat de verschillende organisaties van uiteenlopende betekenis zijn voor
raadsleden. Driekwart van de respondenten geeft aan dat de eigen politieke partij
een positieve invloed heeft op het raadswerk. Ook de VNG draagt volgens een
meerderheid van de respondenten positief bij aan het raadswerk.
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Figuur 9 Hoe beoordeelt u de wijze waarop onderstaande organisaties bijdragen
aan uw werk als raadslid in uw gemeente?
Over de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zijn de meningen verdeeld.
Ruim 45% van de respondenten geeft aan dat de vereniging positief bijdraagt aan
het raadswerk. Tegelijkertijd geeft bijna 43% van de respondenten aan dat de
vereniging niet van invloed is op het werk als raadslid. Relatief weinig
respondenten geven aan dat de verschillende organisaties een belemmerend
effect op het raadswerk heeft. De Tweede Kamer (9,5%) en het Ministerie van
BZK (4,2%) worden hierbij het meest genoemd. Een meerderheid van de
respondenten geeft aan dat de Tweede Kamer soms positief en soms
belemmerend werkt voor het werk als raadslid. Het Ministerie van BZK is volgens
een meerderheid van de respondenten niet van invloed op het raadswerk.
3.4

Bestuurlijke waarden
Aan de respondenten is gevraagd welke waarden voor hen als raadslid het
belangrijkst zijn. De respondenten konden daarbij maximaal 3 waarden aangeven.
Figuur 10 laat zien dat tweederde van de respondenten integriteit als belangrijke
waarde noemt. Een meerderheid van de respondenten (51,2%) noemt
transparantie als belangrijke waarde voor het werk als raadslid. De derde meest
genoemde waarde is rechtvaardigheid (40,8%). Legitimiteit (7,8%), efficiëntie
(7,4%) en bescheidenheid (3,4%) zijn het minst vaak genoemd als belangrijke
waarde voor raadsleden.
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Figuur 10 Welke waarden zijn voor u als raadslid het belangrijkst?
De resultaten zoals getoond in Figuur 10 kunnen een indicatie geven van wat
raadsleden goed bestuur vinden. De waarden rechtmatigheid, integriteit en
gelijkheid horen bijvoorbeeld bij behoorlijk bestuur. De waarden transparantie,
participatie, legitimiteit en verantwoording horen bij responsief bestuur en
effectiviteit, efficiëntie en professionaliteit horen bij resultaatgericht bestuur. In
Figuur 11 zijn de scores op de verschillende waarden op basis van gewogen
gemiddelden vertaald naar de genoemde vormen van goed bestuur. In dit
overzicht zijn de waarden rechtvaardigheid en bescheidenheid opgenomen onder
de categorie ‘overig’.

Figuur 11 Vertaling van bestuurlijke waarden naar vormen van goed bestuur
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Figuur 11 laat zien dat de respondenten het meest waarden hebben genoemd die
horen bij behoorlijk bestuur. De waarden die horen bij resultaatgericht bestuur
zijn het minst vaak genoemd.
3.5

Conclusie
Uit dit hoofdstuk komt naar voren dat van de klassieke rollen, driekwart van de
respondenten de volksvertegenwoordigende rol het belangrijkst vindt. Bijna 73%
van de respondenten vindt het vertolken van emoties en opvattingen van kiezers
even belangrijk als kaders stellen, het college controleren en afspraken maken als
raad. Als primaire rol als volksvertegenwoordiger zien respondenten vooral samen
met collega’s tot besluitvorming komen (41,7%) en het vertolken van opvattingen
van kiezers (37,9%). Het belang van inwoners van de gemeente is voor bijna
80% van de respondenten het belangrijkste uitgangspunt in het raadswerk. Ruim
21% van de respondenten is actief in regionale samenwerkingsverbanden. Bijna
70% van de respondenten vindt dat raadsleden (ook) de belangen van de
inwoners uit de gehele regio moeten behartigen binnen regioverband. Wanneer
raadsleden actief zijn in landelijke organisaties, geeft de grootste groep
respondenten aan dat ze daarbij vooral de belangen van de betreffende
organisatie moeten dienen. De eigen politieke partij, de VNG en de Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden dragen het meest positief bij aan het raadswerk. De
respondenten geven als belangrijkste bestuurlijke waarden integriteit,
transparantie en rechtvaardigheid aan. Vertaald naar vormen van goed bestuur,
noemen de respondenten het meest waarden die passen bij behoorlijk bestuur.
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4.

Bijlage 1 Antwoorden op open vragen

In deze bijlage vindt u de antwoorden op de verschillende open vragen. De antwoorden
staan per vraag op alfabetische volgorde. De antwoorden zijn letterlijk overgenomen en
niet geredigeerd. Wel zijn namen van personen, gemeenten, provincies, politieke partijen
en andere organisaties geanonimiseerd, zodat niet te achterhalen is wie een antwoord
gegeven heeft.
4.1

Andere primaire rollen als volksvertegenwoordiger

4.1 Andere primaire rollen als volksvertegenwoordiger
1, 2 en 3 zijn noodzakelijk en even belangrijk
2 en 3
Algemeen belang inwoners dienen.
Alle 3 bovenstaande
alle drie de bolletjes
alle drie elementen zijn relevant, afhankelijk van onderwerp en importantie/reikwijdte
alle drie op verschillende fasus/cycli.
Alle drie, waarbij de tweede zou moeten zijn: de visie van mijn partij en het
verkiezingsprogramma te vertolken.
Alle genoemde
Alle informatie afwegende de keuzes te kunnen maken,die goed zijn voor de mensen in mijn
gemeente en daarover dan liefst raadbreed te kunnen beslissen.
Alle rollen zijn even belangrijk
Alledrie
Alledrie bovengenoemde. Door via de opvattingen van kiezers, de partij en mijzelf te vertolken
samen met collega`s tot besluitvorming komen
Alledrie, is erg verweven met elkaar
Alvorens dit te beantwoorden: dat er bij de voorgaande vragen geen mogelijkheid was tot
aanvullende tekst is uitermate kwalijk. Dat geldt zeker voor de vragen over uw eigen digitaal
aanbod.... Wat betreft deze vraag: Het is mijn rol als volksvertegenwoordiger om te luisteren
naar de wensen, ideeÎn, opmerkingen van inwoners. Deze zoveel mogelijk mee te nemen in
politiek-bestuurlijke afwegingen, maar uiteindelijk hebben kiezers eens in de 4 jaar de
mogelijkheid een raad (o.a. op basis van verkiezingsprogramma`s) te kiezen en dan is het niet
de mening van mezelf of die van de partij of van de kiezer die ik 100% ga vertegenwoordigen,
maar een opvatting bestaande uit allerlei input en met het streven het beste te doen voor de
lokale gemeenschap.
antwoord 1 en 3 samen
Belangen alle inwoners in goede balans af te wegen
benaderbaar zijn voor bewoners
Besturen in openbaar, met luisteren naar omgeving, onderhandelen afwegen en besluiten.
Bewoners en stad een wenselijke toekomst proberen te bieden.
combi van 2 en 3
Combinatie bovenstaande
combinatie van de drie bullets.
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4.1 Andere primaire rollen als volksvertegenwoordiger
Combinatie van de drie punten.
Combinatie van deze factoren
Combinatie van partij opvattingen en te reageren op de vraag vanuit de kiezers. Immers zijn
wij allen inwoners van de gemeente waarvoor de Gemeenteraad staat.
Combinvan geluid kiezers en opvattingen mijn partij. Belangenafweging makend
Controlerende rol
Dat bereiken en vertegenwoordigen wat goed is voor de stad en zijn inwoners
Dat wat de beste beslissingen zijn voor ons dorp en daarmee zeker de belangen van mijn
kiezers in mee te nemen
De belangen van alle burgers in de gemeente behartigen, m.n. Opkomen voor de sociaal
zwakkeren, bescherming van politieke, burger en sociale rechten.
De combinatietang de bovengenoemde antwoorden
de drie bovenste rollen gezamenlijk
de eerste twee alternatieven die hierboven zijn genoemd
De idealen van mij partij, de wensen van de kiezers en de belangen van alle inwoners van
gemeente X zo goed mogelijk te vertolken.
De opvattingen van de inwoners van de gemeente samen met mijn collegaís te vertolken. De
opvattingen van mijn kiezers zijn echter wel belangrijker dan het belang van mijn partij en de
coalitie waarvan ik deel uit maak.
De opvattingen van de inwoners van mijn gemeente. Ongeacht het feit of ze al dan niet op
mijn partij stemmen.
De opvattingen van de inwoners vertolken, gezamenlijk met de raad tot besluitvorming
komen, daarbij rekening houden met wat is het beste voor onze inwoners Èn het gebied.
Daarbij rekening houden met de waarden en idealen van min partij Èn ons
verkiezingsprogramma.
De opvattingen van mijn achterban in te brengen in het besluitvormingsproces en voor mij
betekent dit op te komen voor de onderkant van de samenleving. De financiele tweedeling in
de maatschappij groeit gestaag. Kwalitatief goede zorg voor iederen . Schulden maken
criminaliteit, daar wil ik voor waken
De opvattingen van mijn kiezers maar ook van alle inwoners en samenwerken.
De wensen en problemen die mensen hebben vertalen naar (beter) beleid Èn bestaand beleid
verduidelijken voor de inwoners. Dit alles vanuit de uitgangspunten/ opvattingen van mijn
partij.
De wil van partij X wet laten worden.
Dit kun je zo niet stellen. Ik wil de opvattingen van de inwoners vertolken (betekent niet het
altijd met ze eens zijn). Dit doe ik vanuit mijn idealen (opvattingen partij) en ik doe dat samen
met collega`s in de raad om dingen voor elkaar te krijgen.
Door een mix van bovenstaande tot goede besluiten komen. Uiteraard ga je in eerste instantie
voor de laatste 2 maar besluiten zijn regelmatig gevolg van een coalitie .
Een combi van om samen met collega`s tot besluitvorming te komen met daarbij zoveel
mogelijk de opvattingen van mijn kiezers te vertolken
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4.1 Andere primaire rollen als volksvertegenwoordiger
een combinatie van boevenstaande functies waarvoor bij mij geldt dat ik een bestuurderstype
ben, meer dan het zijn van ombudsman. Hierbij is dit voor mij makkelijker door de grootte van
mijn fractie waardoor deze natuurlijke rollen binnen de fractie ook tot uiting kunnen komen
Een combinatie van bovenstaande!
een combinatie van de drie
Een combinatie van de eerste 2 bolletjes: tot besluitvorming komen en de partijopvattingen
vertegenwoordigen vanuit de overtuiging dat die het beste zijn voor de samenleving als geheel
Een combinatie van het vertolken van de opvattingen van de kiezers en het komen tot
besluitvorming
Een evenwichtige combinatie van alle drie de opties.
Eigenlijk combinatie van Opvattingen Kiezers inbrengen en samen met collegaís tot
besluitvorming komen
Feitelijk is de eerste bullet mijn keuze in een niet gepolariseerde omgeving
Gemeente stap vooruit laten doen
Gezamenlijk met alle raadsleden en het college de zaken regelen die belangrijk zijn voor de
inwoners
Goede keuze maken voor de inwoner en algemeen belang, passend bij de partij
het aan de bevolking verantwoorden van mijn stem in de raad. Mijn opvattingen herhalen en
in het debat naar voren brengen is waarvoor ik ben gekozen. Dat doe ik wel, maar daarna
moet ik nog uitleggen aan de stad waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt.
Het algemeen belang zo zuiver mogelijk afwegen
Het algemene belang te behartigen
het beste te doen voor de inwoners van de gemeente
het beste voor de gemeente kiezen en dat kan strijdig zijn met een of meerdere rollen als
benoemd.
Het beste voor de inwoners van de stad krijgen, maar tevens onze kiezers bedienen. Dus
en..en.
Het is juist de combinatie. Natuurlijk moet er besluitvorming komen, maar daarbij om de
opvatting van de kiezer goed aan bod komen.
Het is niet of of... je wilt de kiezers goed vertegenwoordigen en de opvattingen naar voren
brengen. Samen met de hele raad bestuur je en daarbij probeer je visies en standpunten zo
goed mogelijk naar voren te brengen en zondig compromissen te sluiten.
Ik vertegenwoordig alle inwoners. De besluitvorming van de gemeente moet meer diepgang
krijgen, zodat we de inwoners en andere betrokkenen beter kunnen uitleggen waar de
gemeente voor staat.
Ik vertolk mijn opvattingen. Die stemmen in grote lijn, maar niet absoluut, overeen met die
van mijn partij en mijn kiezers.
ik zou antwoorden, weliswaar samen met collega`s tot besluitvorming komen echter met de
aantekening dat het de opvattingen van mij en mijn partij rechtvaardigt maar ook die van de
bewoners.
je als vertegenwoordiger van je partij in alle processen ook als vertegenwoordiger van de
bevolking mee te denken en mee te beslissen. Daarnaast in gezamenlijkheid met de andere
partijen tot een zo goed mogelijk resultaat komen in alle te nemen beslissingen als
volkvertegenwoordigers.
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kiezers + zo breed mogelijke andere bevolkingsgroep in mijn plaats.
Komen tot besluitvorming die aansluit bij het door de coalitie geformuleerde beleid
Luisteren naar elke burger. Ongeach of je voor of tegenstander ben voor een besluit.
Luisteren naar iedereen en je niet door emoties laten meeslepen in je oordeelsvorming.
Met de raad tot een besluit te komen waarbij ik ook de opvattingen van mijn partij ten gehore
kan brengen.
met elkaar een fijne samenleving maken / onderhouden
met gevoel voor wat mijn kiezers belangrijk vinden, vanuit de uitgangspunten van mijn partij
tot besluitvorming komen.
Met in achtneming van mijn verkiezingsprogramma (en opvattingen) het algemeen belang
bewaken
Mijn kiezers vertegenwoordigen en vanuit die inbreng met collega`s tot breed gedragen
besluiten komen
Op basis van gesprekken met inwoners/belanghebbenden een eigen afweging maken en deze
binnen de kaders van mijn partij vertolken
opkomen voor mensen die het zelf moeilijk kunnen of ze nou wel of niet op partij X gestemd
hebben
Optimaal gebruik maken van expertise en ervaringen in de stad. En aansluiten bij wat leeft
onder inwoners
Opvatingen van de burgers afwegen en vertolken
Opvattingen van burgers,kiezers, partijleden en mijzelf vertolken.
Opvattingen van de inwoners getoetst aan de opvattingen van mijn partij te vertolken
Opvattingen van kiezers, partij en mijzelf
Opvattingen van mijzelf, mijn partij, mijn kiezers .. maar ook ìwat er leeft in de samenleving en
zaken die landelijke spelen en effect hebben op de gemeente. Waar kunnen we gezamenlijk de
juiste keuzes maken. Kritisch blijven - ook op keuzes binnen de eigen partij, soms bijsturen.
Opvattingen vertalen in werkend beleid / werkende regelgeving
Partijopvatingen, pragmatisch denken, zoeken naar het beste plan voor alle betrokkenen
Primaire rol is continue het gesprek aan te gaan met je inwoners, organisaties en instanties en
dit uit te dragen in de raad op basis van mijn sociaal democratisch hart en
verkiezingsprogramma.
Punt 1 aangevuld met de opvattingen van de inwoners van onze gemeente.per casus kan dit
dus anders zijn.
Samen afwegingen maken voor de inwoners
Samen met andere volksvertegenwoordigers bouwen aan een lokale samenleving en daarbij
de uitgangspunten van mijn partij inzetten om kleur aan die samenleving te geven.
Samen met collega`s besluiten nemen, waarin de belangen van onze inwoners zoveel mogelijk
gewaarborgd zijn
samen met collega`s tot besluitvoering komen en daarbij betrokken partijen bij betrekken
vanaf het begin.
Samen met collega`s tot besluitvorming komen en daarin de op mening van mijn kiezers te
vertolken.
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Samen met collega`s tot besluitvorming te komen, op zo`n manier dat mijn opvattingen, die
van de kiezers en de partij worden gehonoreerd
samen met de ander raadsleden tot goed afgewogen beslissingen te komen, zonder de
meerderheid over de minderheid heen te laten lopen
samen met mijn fractieleden en aan de hand van de uitgangspunten van ons
verkiezingsprogramma en na communicatie met de onze inwoners via goed overleg daarna tot
besluitvormng komen.
Samen tot besluitvorming komen maar de opvatting van de kiezers niet uit het oog verliezen
Samen zorgen voor juiste, verantwoorde en heldere besluitvorming. Besluitvorming alleen is
niet voldoende.
tot besluitvorming komen maar die ook verbinden met inwoners/kiezers
tot besluitvorming komen waarbij rekening wordt gehouden met de mening van de
minderheid
Uitgaand van de politieke stroming waar ik voor sta zo goed mogelijk invulling geven aan de
besluitvorming en kaders.
Uitvoering te geven aan zoveel mogelijk punten uit ons verkiezingsprogramma en contact
onderhouden met de achterban hierover alsook nieuwe ontwikkelingen die maken dat je
wellicht moet bijstellen op de actualiteit.
Vanuit de oppositie constructief meedenken en zeker aandacht vragen, inbreng geven op
onderbelichte onderwerpen.
Vanuit de standpunten van mijn partij de problemen voor de inwoners aanpakken
Verantwoord tot besluitvorming komen na goede oordeelsvorming, waarin vragen/zorgen van
inwoners kunnen worden meegenomen.
Verbinding tussen samenleving en bestuur zijn (niet alleen mijn kiezers)
Vertaalslag maken naar beleid. Obv partijprogramma.
via afspraken, kaderstelling en besluiten zoveel mogelijk zaken die van belang zijn voor mijn
kiezers te realiseren
wat is het beste voor mijn gemeente
Wat mij betreft zijn de opvattingen van de achterban gelijk aan de opvattingen van de partij en
van mijzelf, als volksvertegenwoordiger namens diezelfde partij. De twee antwoorden kunnen
m.i. dus gecombineerd worden. Alleen bij kwesties waar de partij geen (uitgesproken) mening
in heeft, komt het vertolken van de opvatting van mijn achterban sterker naar voren. Echter is
dit niet los van elkaar te zien, want vanuit dat oogpunt wordt het immers een partijstandpunt.
Weten wat er onder mensen leeft en hun opvattingen vertolken, ook als het niet mijn kiezers
zijn.
Zie a maar met toevoeging fatsoenlijke en verstandige besluitvorming te komen
Zo goed mogelijk het algemeen belang te vertolken.
Zorgen dat er ook echt iets gebeurd voor ons dorp en de inwoners. Dus alle drie , maar wel
concreet.
Zorgen voor verbinding tussen samenleving en politiek om met elkaar het gevoel te hebben
dat we in een fijne, transparante gemeente wonen.
zoveel mogelijk alle inwoners vertegenwoordigen en niet alleen mijn/onze kiezers
zowel de opvattingen van mijn kiezers vertolken als samen met collega`s tot besluitvorming
komen
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Altijd belangenafweging, geen eenduidig verhaal. Waarden vanuit mijn partij zijn leidend bij
mijn keuzes. Het belang van/voor alle inwoners hecht ik zeer aan echter wanneer deze in strijd
zijn met waarden van mijn partijle
Belang van gemeente als geheel (inwonerw maar ook ondernemers, organisaties,
verenigingen, flora, fauna, de luchtkwaliteit etc etc) en als onderdeel van een grote wereld.
belang van inwoners (waar natuurlijk ook kiezers tussen zitten)
belang van inwoners maar niet zonder het algemeen en belang van partners in regio mee te
wegen
Combinatie van de eerste 3 antwoorden
combinatie; belang van gemeente en alle inwoners en bedrijven
Dat ik van het hoogste orgaan van de gemeente een klein stukje kan voorzien van informatie
en kan vechten voor een goed sociaal klimaat binnen de gemeente.
dat kan ik niet scheiden, het programma van mijn partij beschermt de kiezers , natuur en
milieu..daarbij is in onze huidige situatie de raad verre van het hoogste orgaan..
Dingen goed regelen t.b.v. de gemeente en haar inwoners
Een combinatie
een combinatie van de eerste drie genoemde keuzemogelijkheden
Een krachtige combinatie vinden tussen het belang van mijn kiezers en het algemeen belang.
Dat is een zoektocht die wederzijds (als raad) om nuance, waardering en wijsheid.
Eerste drie gecombineerd
Handelen in het algemeen belang, niet alleen voor nu, maar vooral voor in de toekomst,
ongeacht of dat in het belang van kiezers is.
Het afwegen van verschillende belangen
Het belang van alle bewoners van gemeente X (mens en dier) en de gezondheid van hun
leefomgeving. Het belang van een leefbare aarde is daar onderdeel van.
Het belang van de gemeente
Het belang van de huidige en toekomstige inwoners van gemeente X en onze kiezers
Het belang van de inwoners en bedrijven in de gemeente, in samenhang met de regio, zoals
ook verwoord in het verkiezingsprogramma en onderliggend onze politieke stroming.
Het belang van de inwoners in mijn gemeente vanuit de idealen van mijn partij en ons
verkiezingsprogramma.
Het belang van de inwoners staat voorop. Het is allen onmogelijk dit te doen omdat
ambtenaren, B&W en andere partijen altijd aangeven waarom iets niet kan omdat het een van
hen zoukunnen beschadigen. De bewoner word hierin vaak vergeten.
Het belang van de inwoners van mijn gemeente gezien vanuit de opvattingen van mijn partij
zoals genoteerd in ons verkiezingsprogramma.
Het belang van de inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen van mijn gemeente.
Het belang van de inwoners, kiezers, partij en programma zijn met elkaar verbonden dus
allemaal even belangrijk.
Het belang van de lokale gemeenschap: inwoners, ondernemers, organisaties, verenigingen en
iedereen die hier kort of lang te gast is.
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Het belang van inwoners afgewogen met belangen van zaken die niet kunnen spreken als
landschap en natuur.
Het coalitieakkooord en bestuurlijke rust
Het politieke programma van mijn partij en het belang van de inwoners is voor mij hetzelfde,
ook als inwoners andere zaken belangrijk vinden, zij hebben schone lucht, schoon water,
natuur, biodiversiteit en de omschakeling naar een circulaire economie zonder CO2 uitstoot nu
en voor toekomstige generaties nodig.
met collega`s de gemeente op een integere manier besturen, zodat de inwoners zich prettig
en veilig voelen in onze gemeente
Objectieve afwegingen in het algemeen belang
Ook hier een combinatie van belangen om tot het beste besluit te komen.
Planeetbrede visie en ecocentrisch denken i.p.v. antropocentrisch denken.
Uitgangspunt voor mijn handelen is vanuit even bijbelse visie recht the doen aan alle inwoners
van mijn stad.
Valt zo niet te zeggen, hangt van het onderwerp af
Vasthouden aan mijn idealen
wederom een combinatie van het tweede en derde antwoord als onderdeel van antwoord 4
zie vorig antwoord
Zie vorige vraag
zowel het belang van mijn kiezers in mijn gemeente alsook die van mijn partij.
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