
Beste mensen, 

 

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

en burgemeester mevrouw Hoytink! Jullie stellen jullie tijd en de raadszaal ter beschikking. 

Hartelijk dank! Ook een woord van dank aan de Gedeputeerde, de heer Markink en de 

waarnemend voorzitter van de gemeenteraad, mevrouw Van Brakel. Fijn dat jullie hier ook 

zijn! 

 

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

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

gereedschapskist voor een sterke gemeenteraad. 

 

Even een klein stapje terug in de tijd. Bij de raadsverkiezingen van 1998 stond ik als 24 

jarige voor het eerst op de kieslijst, en wel op een 18e plek. Niet echt een positie waarbij je 

denkt dat je in de periode 1998 - 2000 politiek actief zou worden. Op een gemeenteraad met 

een omvang van 21 zetels had onze fractie er 5. Toch werd ik in 2000 onverwachts 

commissielid en in 2006 gemeenteraadslid. Natuurlijk kwamen er in die jaren burgers naar 

een inspraakavond, maar rechtstreekse contacten met de fractie of fractieleden? Nee. We 

organiseerden een inloopavond toen we voor de verkiezingen van 2002 een nieuw 

verkiezingsprogramma wilden schrijven. Wat duurde die avond lang.... Er kwam namelijk 

niemand. Blijkbaar hadden ook onze leden andere prioriteiten… Een jaarverslag had onze 

fractie toen al wel. Zeker! Doormiddel van een nietje door alle verslagen van de 

fractievergaderingen van het afgelopen kalenderjaar legden wij verantwoording af aan het 

bestuur. Wat er in die bijna 24 jaar, gerekend vanaf 1998, veel verandert. Daarover 

uitweiden is denk ik meer dan overbodig.  

 

Wat heb ik in die jaren een goede handleiding gemist, iets dat me houvast en overzicht zou 

bieden, en een naslagwerk zou zijn om mijn raadswerk nog beter te kunnen doen. Dus 

uiteindelijk heb ik zelf het initiatief genomen te komen tot zo’n boek. In 2017 bracht ik, samen 

met anderen, het Zakboek Raadsleden uit. Een Zakboek dat goed werd ontvangen en breed 

werd verspreid en gebruikt.  

 

En vandaag presenteren wij de opvolger, namelijk het Handboek Raadsleden. Was het 

Zakboek dan niet goed of verouderd? Dat niet, maar je kunt het misschien vergelijken met de 

groei naar volwassenheid: 

1. de ervaringen met het Zakboek de afgelopen 4 jaar; 

2. nieuwe omstandigheden als digitaal vergaderen; 

3. alsook de continue instroom van nieuwe raadsleden 

brachten ons tot een geheel geactualiseerde en uitgebreide versie, het Handboek 

Raadsleden met als doel 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. Mits juist gebruikt is daar niets mis mee. Maar 

er zijn meer betekenissen van sterk, bijvoorbeeld doortastend, bedreven, eerlijk. En hoe 

word je sterk? Dat kan door training in een sportschool. Maar voor 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.  

 

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

te bieden aan.... 

1. de heer Markink, lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland; 

2. de burgemeester van Overbetuwe, en daarmee voorzitter van de gemeenteraad, 

mevrouw Hoytink-Roubos; 

3. Mevrouw Van Brakel-Huijgen, waarnemend voorzitter van de gemeenteraad van 

Overbetuwe. 


