Inspiratie & handvatten voor
raadsleden in een vitale lokale
democratie
Gefeliciteerd! Je bent herkozen of gekozen als raadslid in de gemeenteraad. Als raadslid sta je in
het hart van de lokale democratie. Hoe bereid je je als raadslid voor op je verbindende rol? Het
zorgen voor verbinding met de lokale samenleving is immers de basis van het raadslidschap. Heb jij
een democratisch kompas aan de hand waarvan je beslissingen neemt? In dit overzicht vind je
kennis, praktijkvoorbeelden en concrete handvatten om invulling te geven aan deze rol. Aan de
hand van 4 stappen nemen we je mee in lessen die we bij de Democratic Challenge (een driejarig
experimenteer- en leerprogramma voor vernieuwing van de lokale democratie) hebben opgedaan
en interessant zijn voor jou als raadslid. We wensen je veel succes in de nieuwe termijn!

Stap 1: De basis
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Wat is de rol van een raadslid in een vitale democratie?
Welke democratische waarden zijn er? Wat is mijn
democratisch kompas?
A: Bekijk hier het draaiboek en de presentatie “Hoe dan!?
De gemeenteraad in de meervoudige democratie”. Over
werkvormen & rollen van het raadslid in het gehele
beleidsproces.
B: Bouwstenen voor vitale lokale democratie zijn te vinden
in het democratisch zakboekje!
C: In 5 video’s van ±10 minuten een compleet actueel
beeld van ‘Vernieuwing lokale democratie.’
D: De VNG heeft een serie raadgevers (samenvatting van 2
A4’s), waarvan wij er twee hebben geschreven over lokale
democratie: ‘’Een vitale lokale democratie’’ & ‘’Een Lokaal
Democratisch Akkoord’’
E: Volg de e-learning module burgerparticipatie &
overheidsparticipatie voor raadsleden.

Stap 2: Verdieping
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Verdiep je aan de hand van een aantal thematische
publicaties in verschillende vormen van democratische
vernieuwing.
A: Hoe betrek je inwoners bij de lokale controle en
verantwoording? Hoe maak je inwoners onderdeel
van de checks & balances van je lokale democratie? Bekijk
de handreiking Burgeraudits!
B: Waarom loting? Wat wil je met loting bereiken? Hoe ga
je dat organiseren? Raadpleeg de toolkit loting.
C: Op welke schaal organiseer je democratie? En is er naast
de democratie van de raad ook zoiets als democratie van
de straat? Bekijk het magazine Dorps- en Wijkdemocratie
voor meer informatie over gemeenschapsdemocratie.
D: Samen met bewoners een begroting maken? Bekijk de
handreiking over de eerste burgerbegrotingen in
Nederland.
E: Overheidsparticipatie & Omgevingswet. Ook voor
raadsleden: aan de slag met de Omgevingswet

Stap 3: Praktijkvoorbeelden
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Benieuwd naar lessen uit de praktijk in andere gemeenten? Bekijk hier 8 korte publicaties van experimenten voor lokale
democratische vernieuwing.

Stap 4: Aan de slag
A. Maak je eigen lokaal democratisch akkoord in het Democratic Challenge werkboek of gebruik de 8 bouwstenen voor een
vitale lokale democratie om de slag te gaan met vernieuwing in jouw gemeente.
B. De nieuwe raadsperiode start met de formatie. Bekijk hier inspiratie en stappenplannen voor Anders Formeren
C. Vaardigheden aanscherpen of meer leren over een specifiek thema? Via deze link vind je het
Democratic Challenge professionaliseringsaanbod.

Wil je deze stappen nog eens online bekijken? Klik hier.
Heb je vragen over dit DC aanbod voor raadsleden? Mail je vraag naar: d-loket@vng.nl
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