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Handboek Raadsleden

“Komt tijd, komt raad!” Als je eenmaal op een kandidatenlijst bent gekomen, kan het gebeu-
ren dat je op enig moment als fractieadviseur wordt gevraagd of ook daadwerkelijk lid van de 
gemeenteraad wordt. Dan komt er veel op je af: procedures, veel vergaderingen, debatteren, 
onderhandelen, samenwerking binnen de gemeenteraad en de fractie en verantwoording 
afleggen aan burgers en organisaties. Voor zowel nieuwe gemeenteraadsleden of als raads-
leden die al langer meelopen blijft dat een hele uitdaging.

Dit Handboek geeft lokale volksvertegenwoordigers handvatten bij de uitvoering van hun ta-
ken en verantwoordelijkheden. Handige checklisten, praktische tips van ervaren raadsleden, 
raadsgriffiers, wethouders, burgemeesters en tot slot een uitgebreide begrippenlijst maken 
dit Handboek tot een unieke gereedschapskist waarmee zowel net gekozen volksvertegen-
woordiger als ervaren Raadsleden aan de slag kunnen.

Het Handboek Raadsleden, opvolger van de het Zakboek Raadsleden, verschijnt als deel 1 in 
de serie Handboeken Openbaar Bestuur.
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Mr. C.P.W. (Peter) van den Berg (1974) studeerde Nederlands recht (specia-
lisatie staats- en bestuursrecht) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Peter was 
werkzaam als juridisch adviseur en facilitator bij diverse gemeenten. Peter was van 
2006-2019 politiek en bestuurlijk actief als gemeenteraadslid (2006-2018), alge-
meen bestuurslid van diverse gemeenschappelijke regelingen (2006-2014) en lid 
van Provinciale Staten van Zuid-Holland (2019).

Drs. D.E. (Dorien) van der Kamp (1970) heeft Indonesiëkunde gestudeerd 
aan de Universiteit Leiden. Dorien werkt sinds 2005 als raadsgriffier, vanaf 2019  
als raadsgriffier van de gemeente Overbetuwe. Dorien is bestuurslid van de VNG- 
afdeling Gelderland en vicevoorzitter van de stuurgroep Gelderland Academie.

G. (Trudy) Veninga (1963) is trainer communicatieve vaardigheden, gespeci-
aliseerd in de politieke praktijk van raadsleden en bestuurders. In 2018 richtte ze  
De Politieke School op (www.depolitiekeschool.nl). Ze coacht, begeleidt en adviseert 
individuele politici en fracties, en helpt gemeenteraden het debat aantrekkelijk en 
navolgbaar te maken. Trudy is ruim 20 jaar politiek-bestuurlijk actief geweest. Eerst 
als gemeenteraadslid (2002-2010) en daarna als wethouder (2010-2016) en regio-
bestuurder (2014-2016). Van 2007-2010 werkte zij als raadscommunicatieadviseur.


