VOOR HET RAADSLID
Een werkboek rechtstreeks vanuit de praktijk | Jan Dirk Pruim
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HOE EN WAT

Voorwoord

In het afgelopen jaar hebben velen in mijn omgeving mij

Voor mij persoonlijk speelt daarbij een belangrijk element,

uitgedaagd om ervaringen en tips voor raadsleden op papier

namelijk dat we naar mijn overtuiging op een kruising staan.

te zetten. Lang heb ik beweerd dat andere dingen belangrijker

Óf we gaan de lokale democratie met gekozenen heront-

waren en dat ik eigenlijk niet wilde. Maar met de gemeente-

dekken, óf we gaan de richting op van een bestuurdersdemo-

raadsverkiezingen van maart 2010 in aantocht ben ik toch

cratie en schaffen de raad af. Maar de lokale politiek van de

voor de uitdaging gezwicht. Waarom eigenlijk? Er zijn al zo

21ste eeuw zal naar mijn overtuiging een andere zijn dan die

veel boeken voor raadsleden. Geschreven door juristen en

we nu kennen. Lang niet elk raadslid zal/wil zich bewust zijn

door bestuurskundigen en door raadsleden zelf. Maar als

van die vraag naar een wezenlijke verandering. Maar zodra hij

eerste adviseur van de raad kijk je toch anders naar de raad.

die context wel onderscheidt, is dat volgens mij een garantie

Want ik zie hoe boeiend raadswerk kan zijn, maar tegelijkertijd

op de kans op extra plezier en nut van het raadslidmaatschap.

ook voor velen zo teleurstellend. Omdat je als gekozene alleen
maar hoort: ‘Joh, het duurt een jaar voordat je het snapt’.

Dank aan al die raadsleden die mij hebben geïnspireerd in de

Het laatste jaar van een raadsperiode wordt vaak de balans

achterliggende dertig jaar. Ik heb ze niet geteld maar het zijn

opgemaakt, terwijl het ook in het teken staat van de verkie-

er velen. In het bijzonder dank aan de raadsleden van Almere.

zingen. Tel dit allemaal op, en je bent als raadslid twee jaar

Zij hebben mij de ruimte geboden om mijn ideeën en observa-

effectief bezig van de vier jaar waarvoor je bent gekozen.

ties te toetsen, waarbij de leden van het presidium mij steeds

De teleurstelling zit daar al in gebouwd.

hebben gestimuleerd. Speciaal Klaas en Nico als aanstichters
en ondersteuners. En zeker dank aan al mijn collega’s van de

Een andere reden om nu met dit boek te komen, is dat ik

griffie van Almere. Zij hebben voortdurend feedback gegeven,

zie hoe belangrijk op dit moment het raadswerk is. Krijgt de

vaak bewust maar soms ook onbewust: Anne Kristie, Menno,

herontdekking van de lokale democratie nog een kans, of

Karen, Vivian, Jurgen, Arjan, Will, Boukje, Jetske, Arie, Gerda,

houdt lekenbestuur op lokaal niveau de komende jaren op

Marianne, Vera, Chantal, Bianca, Femke, Désiree. Dank aan

te bestaan? Het is aan de gekozenen!

mijn collega-griffiers, in het bijzonder Marianne, Dick en
Jaap, die samen met Esther en onze gasten in de 4-duaal

Raadswerk vraagt gekozenen met lef, maar ook met

bijeenkomsten voor veel input hebben gezorgd. Dank aan

realisme. Tussen succes en teleurstelling loopt een flinter-

Eisse en Hein met ons ‘Democratisch Boeket’ en aan Felix en

dunne lijn. Als een raadslid aan de kant van de teleurstelling

Jeroen voor de illustraties en het ontwerp van dit boek.

belandt, zijn er natuurlijk vele verklaringen te geven, en staat
ook iedereen klaar om die te geven. Als het aan de persoon

In het bijzonder wil ik Jurgen bedanken voor zijn waardevolle

zelf ligt, dan kan ik er niets aan doen, behalve pleiten voor een

reflecties en schema’s. Heel waardevol is Ida geweest, die is

goede zelfreflectie. Echter, veel teleurstelling kan worden

blijven geloven in dit boek en het door haar redactie tot afron-

voorkomen, sterker nog: het aantal successen kan toenemen

ding heeft gebracht. Dank aan Rita, die mij alle ruimte en tijd

als (nieuw gekozen) raadsleden zich bewust worden van een

heeft gegeven dit boek te maken.

aantal basiselementen van het raadswerk. Ik hoop hen met
dit boek daarmee te helpen.

Jan Dirk Pruim, raadsgriffier gemeente Almere
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“De een gebruikt een schroevendraaier, de ander grijpt meteen naar een hamer.”

de verkiezing erg groot was en mijn onderwerp als een belangrijk dossier voor de
volgende raad wordt aangemerkt. Moet ik daar nu trots op zijn? Gelukkig heb ik bij
de begroting nog 5.000 euro voor de bankjes bij het bejaardenhuis veilig gesteld.
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maatregelen te realiseren. Om het laatste jaar te ontdekken dat de schaduw van

G

jaar dat ik dacht dat ik ieders aandacht had en het zou lukken om mijn ideeën over

IN
ID

jaar geduurd voor ik mijn onderwerp over schooluitval op de agenda kreeg. Een

LE

jaar geduurd voor ik precies wist wat mijn taak was, hoe het werkte. Het heeft een

IN

Ik denk terug aan raadslid Jannet die bij haar vertrek opmerkte: ‘Het heeft een

Heb ik toch iets bereikt.’ Maar ook denk ik terug aan raadslid Bert, die als eenmansfractie in de
raad zat. Boer B. werd hij genoemd. Maar als hij met een stevig dialect begon te spreken ging
iedereen luisteren. Niet vanwege zijn retorische gaven, maar omdat hij inhoudelijk iets te
zeggen had en dat verbond met zijn persoonlijke drive. Omdat hij zijn oor te luisteren legde in
het dorp maar zijn oor niet liet hangen. Omdat hij authentiek bleef.

Ruim dertig jaar werk ik nu bij gemeenten. Ik heb in al die jaren

hand hebt. Want in ieder mens schuilt een ‘homo politicus’.

veel raadsleden leren kennen en zien werken. Doorlopend

Het hele leven staat in het teken van kiezen en belangen

zijn die gekozen burgers in staat geweest mij te inspireren,

afwegen, dus de basis voor die ‘homo politicus’ zit in ieder

te ergeren, te verbazen, trots te laten zijn, teleurstelling op

mens, al heeft de een wat meer talent dan de ander.

te roepen, maar ook met respect te laten kijken naar hun
inspanningen voor de lokale democratie. Ook heb ik velen zien

Bovendien is een democratie te waardevol om je daar als

ploeteren en zwoegen, dan wel in meerdere of mindere mate

gekozene niet extra voor in te spannen. Hoewel, iedereen is

teleurgesteld de politieke arena zien verlaten. Anderen heb

voor democratie maar bijna niemand lijkt er in te geloven.

ik uiteindelijk van het werk als raadslid zien genieten.

Het is dus toch ook weer niet zo’n eenvoudige opgave als je
zou denken. Zeker de lokale politiek biedt tal van kansen om

Waarom lukt het de een wel en de ander niet? Natuurlijk, het

de voortdurende ontwikkeling van de democratie te onder-

zit in persoonlijkheid. Maar volgens mij hebben meer raads-

steunen. Want democratie is niet iets statisch, niet een model.

leden de kans om succes te hebben en te genieten van het

Het is eerder iets levends, een zich voortbewegend systeem

raadslidmaatschap, dan nu het geval is. Dit vraagt natuurlijk

dat voor degenen die willen ‘zien’, spiegelend is aan de staat

enig begrip van de bijzondere positie als je gekozen bent, enig

waarin de samenleving zich bevindt.

zicht op het werken als gekozene, enige kennis van de mores
van de raad, enig vermogen tot zelfreflectie en enig idee hoe

Juist op lokaal niveau doen zich kansen voor om dicht bij de

je je zelfdiscipline moet organiseren. Dit alles helpt om de kans

inwoners en kiezers, betekenis te geven aan de samenleving.

op succes te vergroten. Veel van die zaken zijn best te leren,

Lokaliteit is eens te meer van belang als de ontwikkeling zich

zodat je als raadslid je succes voor een groot deel in eigen

doorzet dat het merendeel van de burgers in ‘steden’ gaat wonen.
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Gemeentepolitiek gaat over
steeds minder

Boek met praktische handreikingen
Met dit boek probeer ik vanuit mijn werkervaring een

Een bijzondere tegenstelling met het belang van het lokaal

beschouwing en reflectie te geven op het raadswerk, met

niveau, is dat de gemeentepolitiek over steeds minder gaat.

doorkijkjes naar de toekomst. Maar zeker probeer ik om

De ontwikkelingen in de samenleving zijn weliswaar merk-

voortdurend praktische handreikingen te doen, die het mogelijk

baar in de buurt, wijk en stad, maar je gaat er als gekozenen

moeten maken snel aan de slag te kunnen als raadslid en vier

in de stad niet meer over. Je ervaart wel de gevolgen maar

jaar lang succesvol te zijn.

hebt niet de middelen om er wat aan te doen. Een belangrijk
vraagstuk voor raden is dan ook om datgene wat decentraal

Er is geen leeswijzer omdat dit boek op verschillen manieren

hoort, terug te pakken van het Rijk en de provincie, en dat

kan worden gebruikt: om van A tot Z te lezen, om door te

politiek te maken. Dan kan politiek in de gemeente-arena

bladeren om een specifiek onderwerk eens na te kijken, of om

naar mijn overtuiging weer gaan over morele kwesties in

het te benutten bij een discussie. Dat dit boek op verschillende

plaats van over beleidskwesties.

manieren kan worden gebruikt, heeft te maken met het feit
dat ‘het’ raadslid niet bestaat. De beheersing van vaardig-

Bedenk daarbij dat een samenleving volop in beweging is.

heden verschilt nu eenmaal. De adviezen aan het slot van elk

Dat ‘de bevrijding van het individu’ de representatie minder

hoofdstuk kunnen dan ook worden gezien als een persoonlijke

eenduidig maakt, dat de ontwikkeling van platteland naar stad

instrumentenkoffer: de een gebruikt een schroevendraaier,

volop in gang is. En dat de schaalvergroting conglomeraten

de ander grijpt meteen naar een hamer. Ik verwacht dat de

doet ontstaan die elke binding met de samenleving zijn verloren.

adviezen voor de lezers een hoog ‘oh ja’- gehalte hebben: ‘dat
weet ik wel’. De praktijk leert echter dat het vergeten van die
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Dan is het niet verwonderlijk dat de democratie zich loszingt

zaken om de hoek ligt.

van de burgers. Ook heeft de huidige samenleving kenmerken
van een omslag, een kanteling van de tijdgeest. In die omslag

Het is dus geen boek met de bedoeling om op alle vragen

(transitie) is het maken van de goede stap niet altijd even

antwoord te geven, maar een bron van inspiratie om door te

eenvoudig, en is de verleiding terug te vallen op ‘het oude’

zetten als raadslid en te genieten van de status van het

maar al te groot. In die context is het belangrijk dat er mensen

gekozen zijn. Omdat de herontdekking van de lokale demo-

zijn die hun burgerschap ook vertalen in burgerplicht en zich

cratie de hoofdtaak van het raadslid voor de komende jaren

laten kiezen. Dan is het ook belangrijk dat die gekozenen zo

zal zijn. En omdat we er nog steeds niet in zijn geslaagd ‘het

snel mogelijk resultaten kunnen boeken. Maar bovenal geldt

systeem’ (van het raadswerk) zich aan te laten passen aan de

dat het in die context eens te meer uitdagend en van betekenis

gekozenen. In plaats daarvan vragen we van de gekozenen

is om raadslid te willen zijn. Omdat het raadslidmaatschap

om zich aan te passen aan ‘het systeem’.

zich het dichtst bij de burger afspeelt, het mogelijk maakt om
er in alle bescheidenheid ‘toe te doen’, en omdat het uitdagend is om in de kraamkamer van de democratie te werken.

Spreekt dit boek u aan en wilt u op de hoogte blijven?
U kunt zich aanmelden voor updates door een e-mail
te sturen naar updates.jdpruim@necker.nl

1.0

keurstemmen gekozen. De dag na de verkiezingen belde hij mij op. ‘Wil je me

helpen, hier heb ik niet op gerekend, niet eens over nagedacht. Ik ga het doen,
maar geef mij eens een paar tips.’ Ik noemde er drie: pas je niet te snel aan, aan

kozen
an
Ge d
en

Raadslid Jan kende ik vanuit de sport. Hij was - voor hem plotseling - met voor-

het ‘systeem’ van werken, dus blijf je verwonderen. Maak een half A4tje met heel specifiek wat
jij wilt bereiken. En ten slotte is het de kunst meer niet te doen, dan wel te doen; doe die laatste
dingen dan goed.

Je bent gekozen om de komende vier jaar als raadslid te gaan

Voor effectief raadswerk is het behoud van positie heel

werken. De dag na de verkiezingen begint het: de benoeming

belangrijk. Besef: je positie is een belangrijk adagium. Je bent

accepteren, uittreksel regelen, vermelding van nevenfuncties,

en blijft burger. Maar je bent gekozen, wat betekent dat je een

uitzoeken welke er onder vallen. Je maakt de eerste afspraken

andere verantwoordelijkheid hebt dan die van ‘gewoon burger’.

met de fractie, krijgt een inwerkprogramma en met een

Sommige raadsleden denken dat gekozen zijn betekent op

beetje geluk ook al tassen met stukken. Je bereidt je voor op

dezelfde manier doorgaan. Ze realiseren zich niet dat ze

de eerste raadsvergadering. Doe ik de eed of de belofte? Hoe

vertegenwoordiger zijn geworden. Ze vergeten echter dat een

doe ik dat? Met de vinger omhoog, in v-vorm, met het hand op

gezonde distantie nodig is ten opzichte van burgers, net als

het hart, hoe gaat dat in mijn gemeente, wat is de gewoonte

dat een goede distantie ten opzichte van het bestuur en de

van de voorzitter? Handig om te weten. Je zal niet het eerste

bureaucratie nodig is.

raadslid zijn dat zich vergist en het op het moment suprême
niet meer weet. Voorbereiden moet: zelfs de president van de

Gekozen zijn betekent ook dat je niet overloopt naar het

VS liet zich opnieuw beëdigen.

bestuur. Gekozen zijn betekent dat je de taal van de straat
vertaalt naar de taal van de politiek. En dat is niet dezelfde

Bereid het thuisfront alvast wat verder voor op wat komen

taal. Dat betekent dat een raadslid het gevoel uit de buik, via

gaat. Velen moeten ook op hun werk het nodige regelen.

hoofd en mond in de politieke arena brengt, en uiteindelijk

De valkuilen stapelen zich de eerste weken op. Voordat je

besluiten neemt. Raadsleden zijn gekozen om vervolgens zelf

het weet ben je het raadswerk aan het consumeren en voed

te kiezen. In de raadsvergadering worden de uiteindelijke

je het niet zelf.

besluiten genomen.

Zuigkracht bestuur en bureaucratie

Gekozen zijn betekent doorlopend zoeken naar evenwicht.

Dit lijkt wel een negatief hoofdstuk te zijn, maar dat is het

Dat woord zul je vele malen tegenkomen: evenwicht tussen

niet. Het is een doorlopende vraag om je als nieuw raadslid

burger en bestuur. Evenwicht tussen de goede zaken lezen en

bewust te zijn van de dingen die gebeuren. Want als je dat niet

niet alles lezen. Evenwicht in tussen de burgers staan, maar

bent, loop je zomaar het risico dat je als gekozen burger in

niet van de burgers zijn. Evenwicht tussen vergaderen en niet

het domein van bestuur en bureaucratie wordt getrokken.

vergaderen. Evenwicht tussen luisteren en spreken. Evenwicht

Niet met een vooropgezette bedoeling, maar gewoon omdat

tussen werk en raadswerk. Evenwicht tussen algemeen

het werkproces een enorme zuigkracht naar die kant heeft.

belang en belang van groepen en individuen.

9

Evenwicht tussen minderheid en meerderheid. En dat in een

Adviezen

systeem waarbij de meerderheid beslist met respect voor de
minderheid.

• Probeer jezelf te blijven.

Gekozen burgers

Bureaucratie

Burgers

Raadsvergadering

• Luister vooral naar burgers.
• Denk aan je persoonlijke balans.
• Bedenk dat niet alles moet.

Bestuurders

10

“Je loopt zomaar het risico dat je als gekozen burger in het domein van bestuur en bureaucratie wordt getrokken.”

1.1

zo had ze zich voorgenomen. De eerste klus was het bijstellen van de gang van

zaken bij Sociale Zaken. Ze werd gewaarschuwd dat dit iets meer vroeg dan
‘snel’. Maar Truus zette door en stelde haar vragen. En toen kwam het antwoord

van het college: landelijke wetgeving, uitkeringen via Gemeentefonds, specifiek, medebewind
en geen autonomie dus helemaal niet van de raad. ‘En in onze gemeente is de uitvoering veel
beter dan bij de buren’. Truus ging door, met nieuwe vragen en acties. Maar diezelfde Truus,
niet gehinderd door enige kennis van basisbegrippen, raakte steeds meer het spoor bijster.

staatsrecht
basis
Het
als

Raadslid Truus begon vol vaart aan het raadswerk. Ze zou snel resultaat boeken,

Diep teleurgesteld liep ze een jaar later binnen bij mij met de opmerking dat ze ging stoppen.
Ze snapte er toch niets meer van. Democratie was iets voor hoog opgeleiden en niet voor haar.
De reflectie leerde mij dat zij geen besef had van staatsinrichting en wetgeving.

Als raadslid werk je vanuit een basis van lokale democratie.

ook helpt om in debatten beter bij de feiten te blijven. Daarom

Net doen of die basis niet bestaat of geheel autonoom te werk

toch een aantal begrippen belicht, overigens volstrekt niet met

gaan, getuigt van weinig respect voor alles wat in de loop der

de intentie compleet te zijn.

eeuwen is opgebouwd. U hoort mij niet pleiten voor een diepgaande opleiding staatsrecht, maar wel voor een besef bij

A.

Staatsrecht

raadsleden van de omgeving waarin ze nu actief zijn. Wil je

In het staatsrecht wordt de inrichting van de ‘staat’ Nederland

een sport bedrijven en een wedstrijd spelen, dan is het wel

belicht, met alle regels die daar bij horen. Te denken valt aan

verstandig de basisregels te kennen. Als je denkt te gaan

de verdeling in Rijk, provincies en gemeenten. Het staatsrecht

voetballen en iedereen staat met een hockeystick klaar, dan

geeft ook de onderlinge en hiërarchische verhoudingen weer

weet je dat je blauw kleurt tenzij je meegaat in het spel.

- de onderlinge bevoegdheden - tussen de bestuurslagen,
zoals gemeenten en provincies. Elke bestuurslaag heeft een

Enige beheersing van een aantal begrippen uit het staatsrecht

eigen wet als basis, zoals de Gemeentewet voor gemeenten

en het gemeenterecht is nodig. Het helpt als je een aantal

en de Provinciewet voor provincies. Maar, staatsrecht gaat

basisbegrippen kunt plaatsen, omdat die het handelen van

ook over ongeschreven regels. Zo’n regel is dat de wethouder

bijvoorbeeld het college bepalen. Heden ten dage klinkt in het

opstapt als hij het vertrouwen in de raad mist, bijvoorbeeld als

raadsdebat nauwelijks meer kennis door van het staats- en

een motie van wantrouwen is aangenomen.

bestuursrecht: je kunt blijkbaar zonder. Echter, dat gebrek
aan kennis maakt het spel voor het college wel erg eenvoudig.

Bij vraagstukken over rollen en bevoegdheden van bestuurs-

Want praktisch inzicht in staatsrecht is van belang als het

organen, kan het staatsrecht duidelijkheid verschaffen. Er is

gaat om de controle van het college, de bevoegdheden van het

echter ook nog zoiets als ‘medebewind’, een begrip waar een

college in het verantwoording afleggen (waarover?), of als je

college zich nog wel eens achter wil verschuilen. Dit vraagt

je als raadslid niet doorlopend het bos in wilt laten sturen.

kennis over hoe de ‘staat der Nederlanden’ is ingericht.

Vaak verklaart het staatsrecht het handelen van andere

Schematisch weergegeven op de volgende pagina:

bestuurslagen, college of burgemeester, terwijl kennis ervan
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B.	Democratie
Democratie: niet zo simpel te omschrijven. Vraag honderd

openbaar bestuur‘. Kortom, democratie is een ogenschijnlijk
vanzelfsprekend begrip dat evenwel vele opvattingen kent.

mensen wat democratie is en hoe lang het bestaat en er
komen honderd verschillende antwoorden. Bovendien

De wortels van de democratie liggen zoals gezegd in Grieken-

beseffen de meesten niet dat democratie een levend begrip is.

land en lijken ergens rondom de zevende eeuw voor Christus
te zijn ontstaan. De aanleiding lag in conflicten tussen de

1.	Democratie is een van oorsprong Grieks woord:
‘demoscratos’. Dit betekent ‘het volk regeert’.
2.	‘Demos’ kan ook nog een dubbele betekenis hebben:
12

a.	demos = gemeenschap van burgers, maar is ook
politiek;
b. demos = het gewone volk, de armen.

heersende landadel en de vele kleine pachters die werden
uitgebuit. De naam van Solom wordt genoemd als eerste
wetgever en dichter die vorm aan democratie heeft gegeven.
De democratie komt dus eigenlijk voort uit een sociale strijd
en een verandering in sociale structuur. Die twee elementen
zullen met regelmaat aanleiding zijn om de democratie aan te
passen en verder te ontwikkelen.

Democratie is een bestuursvorm waarin burgers beurtelings
regeren èn geregeerd worden. In de Van Dale wordt het

Wie de democratie in historisch perspectief beziet, ontdekt

omschreven als ‘een staatsvorm waarin het volk door

dat zich al veel vormen hebben voorgedaan, die ook zeer

vertegenwoordigers zichzelf regeert en vrijuit zijn mening

inspirerend kunnen zijn voor de komende eeuw. Zo kende

en wensen kan uiten’.

men in het oude Athene bijvoorbeeld de roulatie van bestuurders. Die zaten maximaal één jaar in wat een ‘boule’ werd

Er is zeer veel over democratie geschreven, waarbij de

genoemd. Iedere stam was met een bepaald aantal leden

meningen sterk zijn verdeeld. Je mag er niet van uitgaan dat

vertegenwoordigd, die jaarlijks werden aangewezen.

er in Nederland zonder meer sprake is van een democratie.

Besluitvorming vond plaats via de volksvergaderingen en

De in het najaar van 2008 overleden Hans Daudt bijvoorbeeld,

administratieve beslissingen.

was van mening dat Nederland weliswaar een rechtsstaat
was, maar geen democratie. ‘Het enige verschil met vroeger

In de Middeleeuwen kan Sienna worden genoemd als voor-

is dat de functies niet erfelijk onder de adel worden verdeeld,

beeld van zowel goed als slecht bestuur, van de Lorenzetti’s.

maar onder de burgerij? In het parlement zitten geen gekozen

In Zwitserland ontstaan kantons, volksvergaderingen. De

vertegenwoordigers van het volk, maar benoemde mensen

volksvergadering Appenzel is nog steeds zeer bekend, temeer

die hun baan zien als een opstapje voor een functie in het

omdat daar enkele duizenden mensen aanwezig zijn en

besluiten nemen. Vormen van stadsontmoetingen treffen we

democratie de geloofwaardigheid terug te geven. Zal dat

bijvoorbeeld ook aan in Lipnerzel en in New England, in de

lukken? Burgers hebben een jachtig maar gevuld leven. Een

Verenigde Staten. De stad Amherst in Massachusetts is een

raadslid moet de burgers dan ook uitlokken tot meedenken.

voorbeeld daarvan. Een ander eigentijds voorbeeld is de

Al is dat moeilijk bij burgers die op de bank zitten, toch is de

Braziliaanse stad Porto Alegre, met meer dan een miljoen

gemeente, met een rechtstreeks gekozen gemeenteraad,

inwoners. Zij zijn betrokken bij de voorbereiding en vaststel-

democratisch gelegitimeerd.

ling van de gemeentebegroting.

C.	Wetten
De historie leert dat de vormen van democratie zich door

Soms wordt gedacht dat raadsleden vele wetten moeten

lopend aanpassen, wat een levende samenleving in feite ook

kennen. Het tegendeel is waar, maar het is wel verstandig te

vraagt. Deze aanpassingen en verbeteringen lijken steeds

weten welke wet in hoofdzaak bij welk bestuursorgaan hoort.

bedoeld te zijn om de macht van een enkeling te beperken.

De Gemeentewet, voor het eerst van kracht geworden in 1851,

Toch leert de geschiedenis ons dat nieuwe verhoudingen in

is voor gemeenten de basiswet. De naam van de minister

het politieke domein weliswaar in het begin bijdragen aan de

Thorbecke is eraan verbonden: een knappe prestatie dat de

ambitie om te regeren en geregeerd te worden, maar dat er

basis van de wet ook na 150 jaar nog actueel is.

steeds de kans is dat op enig moment de macht verschuift
naar enkelen, met het risico van tirannie. Die grens lijkt

Voor raadsleden zijn vooral de volgende wetten van belang om

soms dun. Het representatieve stelsel gaat ervan uit dat niet

te onthouden:

iedereen voortdurend in de gelegenheid is, dus ook tijd en

1. Gemeentewet

geld heeft, om bij besluitvormingsprocessen betrokken te zijn.

2. Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Maar toch is de basis dat het volk beslist, waarbij de nadruk

3. Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

eigenlijk op debatteren en argumenteren moet liggen, omdat

4.	Wetgeving over ruimtelijke ordening en milieu, zoals de

dat bepalend is voor de uitslag.
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Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de
Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Maar ook na het nemen van een beslissing en het uitvoeren is

5. Bijstandswetgeving

verantwoording afleggen eveneens een van de hoofdaderen

6. Woningwet

van de democratie. Wat opvalt, is de nonchalance over demo-

7. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

cratie in de samenleving. De uitdaging lijkt dan ook om de
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“Soms wordt gedacht dat raadsleden vele wetten moeten kennen.”

In de Gemeentewet staan de eisen verbonden aan het raads-

heffingen, zoals reinigings- en rioolheffing zijn voorbeelden

lidmaatschap, de vorming van het college en een aantal

van lokale heffingen.

vergadereisen. De Gemeentewet bevat ook de eisen aan de

Voor de raadsleden zijn belangrijke verordeningen om te

gemeentelijke rekenkamer, de mogelijkheden van de raad

onthouden:

om onderzoek te doen en het budgetrecht van de raad. Een

-- De Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

raadslid hoeft niet alle artikelen van de Gemeentewet te

-- De tarievenverordeningen

kennen, maar het is op z’n minst handig dat hij/zij weet waar

-- De verordening op bestuurlijke integriteit

de wettelijke bepalingen te vinden zijn als het gaat om verant-

-- Het reglement van orde

woordelijkheden en bevoegdheden van de bestuursorganen.

-- De participatieverordening

Dat laatste begrip heeft betrekking op de raad, het college en
de burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan. Dat betekent

E.	Gedecentraliseerde eenheidsstaat

dat zij gebonden zijn aan wetten, waaronder de Algemene wet

Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat, waarbij

bestuursrecht.

het Rijk het hoogste orgaan is dat wetgeving mag uitvaardigen.
Provincies en gemeenten zijn de zogenoemde decentrale

D. Territoriaal

overheden, ook wel de ‘lagere overheden’ genoemd. Het

De gemeente omvat en beheert een bepaald grondgebied; dit

spreekt voor zich dat de gemeente de bestuurslaag is die het

heet ook wel een territoriale bevoegdheid. Binnen dat grond-

dichtste bij de burger staat. In principe voert de rijksoverheid

gebied mag een gemeente wetten = verordeningen opleggen.

een decentraal beleid, waar ook de Vereniging van Nederlandse

De beperking bij het opleggen van nieuwe lokale ‘wetten’ ligt

gemeenten voor pleit. Dit betekent ‘lokaal wat kan en centraal

in de wetgeving van ‘hogere’ bestuurslagen zoals Rijk en

wat moet’. In de praktijk echter, is een toenemende centralisatie

provincie, omdat de ‘hogere’ wetgeving altijd voorgaat.

zichtbaar. Voor raadsleden is het belangrijk zich daarvan bewust

Ook mag de gemeente belasting heffen binnen het eigen

te zijn, omdat zij taken weer moeten kunnen ‘terugbevechten’.

territorium, al zijn de mogelijkheden daartoe zeer beperkt.

Een voorbeeld is overlast in wijken door jongeren terwijl de

De onroerendzaakbelasting, toeristenbelasting en diverse

gemeente niet meer over vroegtijdig schooluitval gaat.

Europa
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Bovendien hebben de verhuurders invloed op de woonsamen-

naar de burgers eenvoudiger moet maken. De doelstelling

stelling van wijken en buurten, maar de gemeente niet meer.

van meer politieke kleur, meer transparantie, meer helder-

Anders gezegd: de gemeente ervaart wel de ellende maar

heid voor de burgers is echter nog lang niet gehaald. Het

heeft niet de middelen om er iets aan te doen. Dat klinkt

merendeel van de raden lijkt nog steeds reactief te zijn, te

eenvoudig maar is het zeker niet. Als in een gemeente zulke

wachten op initiatieven van het college.

vraagstukken spelen, is enig besef van wetgeving en de
positie van de gemeente, en de verhoudingen tussen bestuur-

Het kopiëren van het Haagse (rijks)systeem van coalitie en

slagen nuttig.

oppositie maakt politiek bedrijven er op lokaal niveau ook niet
eenvoudiger op, omdat dat systeem vaak gepaard gaat met

F.
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Autonomie

dwang en macht. Coalitiedwang is bijna vanzelfsprekend.

De gemeente heeft een open huishouding dus ‘gaat over

Ik ken raadsleden die de afgelopen vier jaar geen enkel debat

alles’, wordt gezegd. Vergelijkbaar is de uitspraak dat ‘de raad

hebben (mogen) voeren omdat het ‘niet in het belang van de

de baas is en dus over alles gaat’. Autonomie is zelfbeschik-

coalitie’ zou zijn. Zeker bij de start hebben velen zich op het

kingsrecht, is de bevoegdheid de eigen huishouding, de eigen

duale werken gestort. Daarbij is het begrip ‘kaderstelling’

inrichting zelf te regelen. Dit lijkt ruim. De lokale autonomie

ingevoerd en is een volstrekt eigen, dominant leven gaan

is weliswaar vastgelegd in het Europees Handvest, in de

leiden. Niemand weet wat het is, maar het is voor de ambtelijke

Grondwet en in de Gemeentewet, maar de grenzen daarvan

organisatie in ieder geval synoniem voor ‘afstand houden,

zijn niet objectief bepaald. Daarom is het vrijwel ondoenlijk

je er niet mee bemoeien’. Ook spreken we over duaal debat-

om centralisatie tegen te gaan op grond van dit begrip.

teren, over een duale begroting, een duale rekening, duaal
werken. Ook het ‘vallen’ van wethouders wordt duaal genoemd.

G.

Medebewind

Niemand weet eigenlijk wat het betekent, maar als het duaal

Gemeenten moeten ‘hogere’ regelgeving ook uitvoeren, wat

is ... dan is het goed.

‘medebewind’ heet. Dit berust bij het college. Het effect van
de uitbundige wetgeving is echter, dat deze medebewindstaak

Het is nu zoeken naar het goede midden. Het merendeel van

zeer groot is geworden. Meer medebewind betekent vrijwel

de raadsleden zal een raadsklimaat treffen waarin het duale

automatisch minder autonomie. Natuurlijk hoort een raad

systeem met de mond wordt beleden maar in de praktijk een

ook te letten op de uitoefening van die medebewindstaken

soort modulisme is geworden, namelijk sterk coalitiegestuurd.

door het college, maar het laat zich raden dat dat niet

Vaak heeft het kenmerken van duelisme. De kunst als nieuw

eenvoudig is voor een raad.

raadslid is om daar oog voor te hebben, en de eigen positie
daarin te kiezen.

H.	Duaal
In 2002 is het duale systeem ingevoerd bij gemeenten. Kort

I.	De vergaderingen - politieke markt

samengevat betekent dit dat de rollen van raad en college

In de Gemeentewet is de basis voor het vergaderstelsel gelegd,

gescheiden zijn. Het college bestuurt, de raad controleert.

verder verfijnd in de eigen gemeentelijke reglementen.

Waren voorheen de wethouders ook lid van de raad, nu is dat

Sinds januari 2004, met de komst van het duale stelsel, is de

niet meer het geval. De intentie is dat het politiek leiderschap

vergaderwijze aan verandering onderhevig. De politieke markt

in de raad komt te liggen en het bestuurlijk leiderschap bij het

in Almere is daarvan een van de eerste voorbeelden.

college. De ambitie is dat er meer discussie en debat gaat

Sindsdien hebben vele gemeenten gesleuteld aan hun manier

plaatsvinden in het politieke domein, wat het verantwoorden

van vergaderen. De doelstelling is minder vergaderen,

“Raadsleden ontvangen een vergoeding
en tegemoetkoming in de kosten, op
basis van de Gemeentewet.”
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J.

meer herkenbaar voor burgers, en waar mogelijk met een

Reglementen zijn vaak stollend. De beste periode van raads-

herkenbare inbreng van burgers als dat nodig is. Inmiddels

werk was de periode dat de raad het reglement terzijde legde

heeft zo’n 60 % van de gemeenten de vergadermanier aange-

en met steeds nieuwe spelregels ging werken. Niets stond op

past en overweegt nog eens 20% van de gemeenten dat

papier, we maakten afspraken. Op het moment dat we die in

rondom de verkiezingen te doen.

Almere na twee jaar aan het papier toevertrouwden, ontstond

			

de stolling in de nieuwe raad.

Reglement van orde
De raad heeft zijn eigen Reglement van orde. Daarin is de

k. Vergoedingen voor raadsleden

gang van zaken geregeld omtrent de vergadering. Dat zijn

Raadsleden ontvangen een vergoeding en tegemoetkoming in

van die documenten die je niet benut tenzij er ruzie komt.

de kosten, op basis van de Gemeentewet (zie ook 4.7A). Door

Toch kan het handig zijn aan het begin van het raadswerk het

de minister van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijks

reglement van orde een keer door te lezen. Sommige regle-

relaties) wordt jaarlijks de hoogte bepaald. Via het Gemeente-

menten zijn een weerspiegeling van de mores van de raad.

fonds ontvangt de gemeente die vergoeding als het ware terug.

In die reglementen is het toezenden van stukken geregeld,

Het staat raadsleden niet vrij de inkomsten te weigeren, al

de manier van vergaderen, soms spreektijden etc.

kunnen ze wel een gedeelte inleveren, tot 20 procent.

Het bijzondere is dat de hoogte van die vergoeding afhankelijk

begroting zijn die op raadsniveau de mogelijkheid van sturing

is van het aantal inwoners van de gemeente. Gemeenten zijn

en controle geeft.

in een aantal klassen ingedeeld, met een factor tien als maximaal verschil. Ook het aantal raadsleden wordt bepaald door

U moet zich als raadslid ervan bewust zijn dat al die modellen

de grootte van de gemeente. Voor raadsleden is het van

en zogenaamde eisen, aanbodgericht gestuurd zijn. Anders

belang goed aandacht te besteden aan de (on)mogelijkheden

gezegd: vanuit het ambtelijke domein wordt bepaald wat goed

van een fictief dienstverband en aan de Zorgverzekeringswet.

voor een raad is. De omslag is nu om een product te leveren
dat meer vraaggestuurd is. Dat leidt tot een begroting die voor

l.

Belastinggebied

een raadslid echt te gebruiken is als huishoudboek en waarop

De gemeente heeft een eigen belastinggebied, met de onroe-

controle en verantwoording kunnen plaatsvinden. Vraagt u

rendzaakbelasting (WOZ) als de bekendste eigen belasting.

maar eens aan oud-raadsleden of de begroting en rekening

Het merendeel van de gemeentelijke inkomsten echter, komt

qua opbouw identiek zijn en gemakkelijk te vergelijken, en u

niet uit eigen belastingen maar via het Gemeentefonds en via

krijgt prachtige antwoorden, zo kan ik u verzekeren. Dus heeft

specifieke uitkeringen. Dit zijn uitkeringen die rechtstreeks

u wensen, laat u niet te eenvoudig terugwijzen.

zijn verbonden aan maatregelen van het Rijk, ook wel de
‘gouden koorden’ genoemd. Dus besef dat het eigen belasting-
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n. Rol van burgers

gebied weliswaar klein is, maar maatschappelijk van gewicht.

Op vele manieren kunnen burgers invloed uitoefenen: recht-

Voor raadsleden is het belangrijk te weten dat het merendeel

streeks naar raadsleden en wethouders, via allerlei maat-

van de inkomsten uit het Gemeentefonds komt en via speci-

schappelijke groeperingen, sport, welzijn, kerken etc. In de

fieke uitkeringen. Dit betekent namelijk geen vrijbrief voor

vergadering kan met een initiatiefrecht of het petitierecht een

het college, maar behoort tot de controletaken van de raad.

onderwerp op de agenda worden geplaatst. Veel raden kennen

Colleges hebben nog wel eens de neiging om dit gegeven aan

nog het inspreekrecht tijdens vergaderingen. De Algemene

te grijpen door de raad te vertellen dat maar een klein deel

wet bestuursrecht regelt hierover het nodige. Een andere

(minder dan 10 procent) van de gemeentebegroting beïnvloed-

relevante wet is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

baar is door de raad.

Adviezen
m. Budgetcyclus
Een van de belangrijkste rituelen in gemeenteland is de

• Bekijk de hoofdstukken van de Gemeentewet.

budgetcyclus, waarvan de begrotingsbehandeling het

• Blader door het Reglement van orde.

bekendste is. Deze heeft een lading gekregen waarvan je in

• Probeer snel zicht te krijgen op de manier van vergaderen:

alle gemoede moet afvragen of dat nog klopt. Inmiddels laten
we de duale begroting, de duale rekening enigszins achter
ons, en beginnen raden na te denken over vereenvoudiging
van het systeem. Een volgende stap zal een inrichting van een

wie bepaalt de agenda, wie zijn de voorzitters, worden veel
bijlagen aangeboden?
• Google eens op een van de in dit hoofdstuk genoemde
begrippen.

1.2

en loopt de dag na de verkiezingen binnen. ‘Wat is jouw rol’, vraagt ze mij. ‘Wat
mag ik van jou en je organisatie verwachten? Vertel me eens wat de grootste fout

is die ik kan maken. Zijn er overdrachtsdossiers die ik moet/kan lezen? En oh ja,

eerste
De
dagen

Raadslid Annemarie is een slimme vrouw. Ze heeft al een afspraak bij mij gepland

wat is jouw ervaring met de coalitievorming hier?’ We hebben een boeiend gesprek. In de vier
volgende jaren doen ambtenaren voor haar wat ze kunnen; en zelf doet ze wat moet. Ze maakt
met regelmaat een afspraak met mij, om ‘even te checken’ zoals ze zegt. In de commissies en
de raad staat ze in hoog aanzien, en haalt heel veel zaken binnen.

De eerste dagen zijn belangrijk. Daarin ligt al een groot deel

Kennismaken

van het succes voor later. Wat mij opvalt is hoe weinig raads-

Probeer snel kennis te maken met de andere raadsleden, met

leden zich daarvan bewust zijn en van start gaan. De kans dat

de burgemeester en met de griffie. Schat in wat die laatste

je omkomt in informatie, kennismakingen etc. is levensgroot.

voor je kan betekenen. Probeer een telefoonboekje van de

Voor dat je het weet is het zomer vakantie en loop je voor je

ambtelijke organisatie te krijgen en een organogram.

gevoel al achter de feiten aan. Dus: focus op de dingen die
belangrijk zijn, vooral in de eerste dagen. Een aantal

De eerste arbeid

aandachtspunten:

Stel de eerste periode alle vragen over organisatie,
documenten, werkwijze etc. via de griffie. Ga het antwoord

De kiezer

niet zelf opzoeken, maar zet de griffie aan het werk.

Hoe en wanneer ga je de kiezer bedanken, verantwoording af
leggen?

Maak het thuis op orde
Maak een opzet voor een archief op je computer, met de

De installatie

bekende mapjes. Als je zaken op papier bewaart, zorg dan

Informeer hoe de gang van zaken is tijdens de eerste verga-

vanaf het begin dat je ruimte hebt voor archivering en wees

dering, bij de installatie.

daarin secuur.

De fractie

Let op het thuisfront

Weet hoe de mores zijn in de fractie. Let op bij de taak/rolver-

Maak met je partner en/of familie goede afspraken. Ze zullen

deling: die is vaak bepalend voor de komende vier jaar.

je wat minder vaak thuis aantreffen. En let er in de komende
vier jaar op dat zij het ook ‘leuk’ blijven vinden.

Introductiemateriaal
Soms krijg je een tasje met spullen van de griffie of college.

Adviezen

Ga die niet meteen zitten lezen, maar kijk wel wat er in zit en
maak daar bijvoorbeeld een lijstje van. Na een half jaar wordt

• Ga niet alle stukken gelijk lezen.

duidelijk waarom die spullen er in zitten.

• Bedank de kiezer.
• Geef je fractie prioriteit.
• Ga met je partner uit eten.
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