
Beste mensen, 

 

Hartelijk dank dat wij hier te gast mogen zijn. Allereerst een woord van dank aan de 

raadsgriffier, Eleonore Karman en burgemeester Verhoeve. Jullie stellen jullie tijd en de 

raadszaal van het Huis van de Stad ter beschikking. Hartelijk dank. Ook een woord van dank 

aan Peter Verheij, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur en Bahreddine Belhaj, voorzitter 

van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden. Dank dat jullie hier zijn. En natuurlijk ook aan 

de andere aanwezigen, fijn dat jullie hier zijn. 

 

Vandaag mag ik u, mede namens de mede-reactieleden Dorien van der Kamp en Trudy 

Veninga, een nieuwe gereedschapskist presenteren: het Handboek Raadsleden. Een goede 

gereedschapskist voor een sterke gemeenteraad. 

 

Het is bijzonder én mooi dat we ons Handboek in Gouda mogen presenteren. Gouda was in 

1572 één van de 12 steden die aan de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Nederlanden 

stonden. Gouda was toen al een grote stad met 10.000 inwoners. In vergelijking met 

Amsterdam, deze stad telde in die tijd 30.000 inwoners. In 1572 kwamen afgevaardigden uit 12 

Hollandse steden in Dordrecht bij elkaar om Willem van Oranje in zijn strijd tegen de 

Spanjaarden te steunen. Drie jaar later was Gouda weer van de partij en werd op 15 januari 

1575 de Unie van Dordrecht gesloten. Een strijd om in vrijheid God te dienen, een strijd om 

vrijheid én zelfstandigheid. Zo was het vorige week vrijdag 8 september, en dan wel 449 jaar 

geleden, dat het plakkaat tot handhaving van de godsdienstvrede in Gouda werd gepubliceerd. 

Een grondrecht dat in vele landen helaas nog steeds onder druk staat.  

 

In die periode was de taak van de lokale overheid beperkt. Het ging om handhaving van het 

recht, de verdediging tegen de vijand en bescherming van de publieke kerk. Een begrip als 

‘burgerparticipatie’ was toen nog niet uitgevonden. Maar wat de adel of schepenen vroeger 

deden, namelijk het “Vertolken en afwegen van belangen en op basis van debat en afweging 

van belangen een besluit te nemen”, dan doen raadsleden en collegeleden nu nog. 

 

En dat brengt mij bij de volgende twee onderwerpen die ik met u wil delen. Ten eerste ‘een 

geschenk’ en ten tweede ‘een sterke gemeenteraad’. Een geschenk is volgens De Van Dale 

“iets dat je van een ander krijgt”, een “cadeau als blijk van genegenheid”. U zult zich afvragen: 

wat heeft dit met het onderwerp van vanochtend te maken? Inderdaad niets... en toch alles. 

 

In ons land koop je geen raadszetel... is het niet een kwestie van hard werken en dan na zoveel 

uur krijg je een raadszetel... “Natuurlijk niet!” zegt de een. De ander zal echter zeggen: “Nou, ik 

ben best actief geweest binnen mijn politieke partij en ik heb voorafgaand aan de verkiezingen 

druk geflyerd...” Maar toch... het raadslidmaatschap krijg je van een ander... van burgers die u 

het vertrouwen geven om de belangen van uw mooie dorp, stad of provincie te behartigen. Een 

geschenk waar volk en volksvertegenwoordigers zuinig op moeten en mogen zijn…….. Een 

geschenk waarover je ook schuldig bent verantwoording af te leggen….. 

 

Met een geschenk behoor je voorzichtig om te gaan: het heeft waarde en het is waardevol. 

Beste mensen, vanuit die houding en vanuit dat besef zal een gemeenteraadslid zijn of haar 

verantwoordelijkheden serieus willen nemen. En daarin heeft iedereen zijn of haar eigen 

benadering en inbreng. Zelf deed ik dat in de periode 2000-2019 met aandacht voor juridische 

kwaliteit en staatsrecht en begaf ik mij op gebied van ruimtelijke ordening en leefomgeving. 

Anderen maken in overleg met hun fractie andere keuzes of hebben weer andere prioriteiten.  



Beste mensen, ik zei het net ook al, een geschenk is iets waardevols. Je gaat er eerlijk en 

voorzichtig mee om maar ook zodanig dat je de gever en het geschenk recht doet. En daarom 

is het goed een handleiding te hebben. Een handleiding hoe je er mee om kunt gaan. Want u 

weet misschien als geen ander, vertrouwen komt te voet en gaat te paard.  

 

Dat brengt mij bij het Handboek Raadsleden en een sterke gemeenteraad. Nu zijn er diverse 

definities van sterk en meerdere manieren om sterk te worden. Bij sterk denken we vaak aan 

spierballen, aan kracht. Maar er zijn meer betekenissen van sterk, bijvoorbeeld doortastend, 

bedreven, eerlijk. En hoe word je sterk? Dat kan door training maar bij gemeenteraadsleden 

denken we vooral aan: 

1. goede basiskennis van verantwoordelijkheden; 

2. kennis van de politieke gebruiken; 

3. een juist gebruik van het instrumentarium; 

4. en vooral ook goed geïnformeerd zijn. 

Al deze, maar ook andere instrumenten zijn opgenomen in deze gereedschapskist. 

 

Wat maakte in 2017 maar ook nu in 2021 deze gereedschapskist uniek? Wij denken door: 

1. een juiste mix van inhoudelijke informatie; 

2. praktische tips, en 

3. ervaringsverhalen van volksvertegenwoordigers en medebestuurders. 

 

Hoe schrijf je een verkiezingsprogramma? Hoe functioneer je als fractie efficiënt en effectief? 

Het zijn onderwerpen die je buiten dit Handboek nergens aantreft. 

 

Wat hoort er zoal in een goede gereedschapskist? 

1. een meetlint: niet om verschillen uit te vergroten maar om alles in juiste proporties te 

zien; 

2. daarom ook lijm om verbindingen te kunnen bestendigen; 

3. maar ook een bijl en een hamer. Een bijl om waar nodig knopen te door te hakken en  

4. een hamer om naast een piketpaaltje te slaan ook besluiten te bekrachtigen. 

 

Maar volksvertegenwoordigers zijn over het algemeen niet alleen. Maken onderdeel uit van een 

groep vrienden, van een familie, ja hebben dikwijls ook zelf een gezin. Wat is een 

volksvertegenwoordiger, een raadslid zonder geliefden om hen heen die vertrouwen, ruimte en 

energie geven om te kunnen en mogen doen waarvoor zij gekozen zijn.... Daarom ook 

aandacht voor timemanagement, het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes. 

 

Je vindt deze en andere instrumenten terug in deze volwassen geworden gereedschapskist. Via 

het Handboek Raadsleden krijg je informatie en tools om verantwoord en goed met deze 

volwassen gereedschapskist om te gaan. Zo komt een geschenk tot zijn recht. Zo gaat een 

geschenk glinsteren.  

 

En dan is het nu tijd om onze gereedschapskist niet meer voor onszelf te houden maar aan te 

bieden aan 

1. de burgemeester van Gouda, Pieter Verhoeve; 

2. de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Bahreddine Belhaj, en  

3. Peter Verheij, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur.... 


