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VOORWOORD V

Voorwoord
Geschreven door: J.L.W. (John) Bijl
 
‘Heeft  u de motie ook op papier?’ vraagt de voorzitt er.
 
De man achter het spreekgestoelte kijkt wat verbaasd. Die vraag had hij niet aan zien ko-
men. ‘Ja uhm,’ stamelt hij. ‘Dat heb ik niet.’ De voorzitt er maakt een smakgeluidje, klaar om 
het woord te nemen. ‘Maar ik heb ‘m precies in mijn hoofd’ probeert de man nog. De voor-
zitt er slaat haar ogen neer. ‘Nee zo werkt het niet. Ik moet ‘m op papier,’ zegt ze. ‘Volgende 
keer dan maar.’
 
Na de komende verkiezingen is voor ongeveer een derde van alle te installeren raadsleden 
het ambt nieuw. Verkiezingen zorgen voor die vernieuwing, de ene partij wordt ineens gro-
ter en dat gaat ten koste van de meer ervaren kandidaten op een andere lijst. Het hoort bij 
democratie dat de kiezer de koers bepaalt, ook als deze richting frisse wind voert.
 
Het is niet de grootste oorzaak voor wisseling van de wacht. Kiezers zijn over het algemeen 
behoorlijk conservatief en stemmen vaak vertrouwd. Een ander deel van de vernieuwing 
komt uit partijen. Kieslijsten schonen per verkiezingen op. Partijbesturen, of liever gezegd: 
politieke verenigingen die iets anders willen met de richting of met het profi el. Nieuwe 
mensen, nieuwe gezichten en nieuwe ideeën. Maar de grootste oorzaak voor de forse aan-
was van debuterende raadsleden is te vinden bij de oud-raadsleden. Steeds vaker houden 
ze er na één bestuursperiode al mee op. Te druk met werk, of het viel toch tegen wat je kan 
bereiken zijn bij afscheid de meest gehoorde commentaren. Het zijn – helaas – ook steeds 
vaker voorkomende geluiden. De laatste jaren stopten raadsleden er steeds vaker eerder. Al 
na vijf jaar en elf maanden gemiddeld stoppen de lokale volksvertegenwoordigers. Raadsle-
den die twee volle termijnen mee lopen lijken een uitzondering te worden.
 
Zo kan het gebeuren dat er voor de komende vier jaar in uw gemeente maar liefst voor de 
helft  nieuwe leden aantreden. Is dat erg? Nee. Niet echt. Onze democratie is erop ingericht 
om door betrekkelijk onervaren mensen te worden uitgevoerd. Het is immers lekenbestuur. 
Voor het raadslidmaatschap is geen vooropleiding nodig. Alleen ervaring met het dagelijks 
leven en verblijven in de gemeenschap die de gemeente (of de provincie, of de staat) is, zou 
genoeg moeten zijn. Natuurlijk komen er wel andere dingen bij kijken. Die ervaring moet 
er wel toe hebben geleid dat je een bepaald idee hebt over waar het naar toe moet met die 
samenleving, al dan niet door een politieke ideologie ingegeven. Je hebt het netwerk en de 
vaardigheden nodig om verhalen die dat idee ondersteunen uit de samenleving op te halen. 
En ja, je moet niet op je mondje zijn gevallen en snappen dat politiek bedrijven betekent 
dat je met soms radicaal andersdenkenden elke keer weer hetzelfde soort gesprek aan moet 
gaan.
 
Maar voor de rest is er niet zo veel nodig. Je krijgt je stukken van het college, je vindt daar 
wat van en uiteindelijk stem je voor of tegen. Het raadslidmaatschap is prima in te vullen 
door vanaf je installatie in de tobbe te stappen en je in de wildwaterbaan van vier jaar mee 
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te laten voeren. Genoeg leden, en soms hele raden, sluiten hun bestuursperiode zo af. Maar 
of je daarmee aan de knoppen van het gemeentebestuur zit? Of dat ertoe leidt dat, zoals 
in de Grondwet opgeschreven hoofdregel staat, de raad en niemand anders het hoogste 
orgaan van de gemeente is? Of je daarmee invulling geeft  aan het uitgangspunt dat – in een 
democratie – het volk regeert?

Nee. Niet echt. Het reactief invulling geven aan je kiezersmandaat is eerder een recept voor 
teleurstelling. Gedesillusioneerd jezelf aan het einde van de periode moeten afvragen ‘is dit 
het nu?’ Want nee: dat is het niet. Om goed invulling te geven aan je ambities de gemeente 
te besturen komt meer kijken dan alleen het hebben van praatjes. Het vraagt techniek, 
kennis hebben van de regeltjes en procedures die in dit zakboek haast uitputt end zijn be-
schreven. Het schrikt misschien af. Sommige regels zijn gedetailleerd en lijken overbodige 
bureaucratie. 

Dat komt omdat ze niet zijn geschreven voor het individuele raadslid. Het is misschien een 
deceptie maar de wet- en regelgeving zijn er niet om het werk van het individuele raadslid 
makkelijker te maken. De regels zijn er om democratie mogelijk te maken. En democratie 
betekent niet alleen leuk discussiëren met die andersdenkenden, maar er ook mee sa-
menwerken. Soms onderhandelen om een compromis te sluiten maar meestal – en als het 
gaat zoals het hoort te gaan – aan de voorkant een goed debat voeren om met elkaar een 
gezaghebbende afweging te maken over hoe het beleid van de gemeente (of provincie, of de 
staat) er uit moet zien.

Daar komt wél wat bij kijken. Het betekent dat je weet dat met een motie ‘slechts’ een 
politieke uitspraak wordt gedaan en een amendement het beleid pas echt verandert. Wat 
de agendacommissie doet. Hoe het vergadermodel werkt. Dat een kader- of voorjaarsnota 
meer richting geeft  dan een pitt ig begrotingsdebat.

Met die regels organiseren we dat we een samenleving zijn waar we van mening verschillen 
en dat er een groep gekozenen namens ons het woord voeren en de besluiten nemen. Je 
komt erachter dat het je organiseren in een ‘fractie’ handig maar niet essentieel is voor ons 
staatsrecht. En dat met dat gegeven wordt beoogd dat debatt en in de openbaarheid worden 
gevoerd in plaats van in de fractiekamer. Zodat die kiezer, die ons slechts één keer een 
onherroepelijk mandaat heeft  gegeven, ook deelgenoot kan worden van de afweging die het 
hoogste orgaan van de gemeente heeft  gemaakt. En zo de legitimiteit van besluiten wordt 
vergroot.

Die regels zijn de beste garantie voor democratie en goed democratisch bestuur — en die 
regels staan in dit handboek. Hoe gedetailleerd ze ook zijn, de techniek van de Gemeente-
wet, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (de abbb) en het eigen Reglement van 
Orde maakt het mogelijk dat je politiek kán bedrijven. En dat het makkelijker wordt om de 
idealen die je naar het ambt dreven te verwezenlijken.

Het zal niet van je vragen dat je je dit boek voorafgaand je raadslidmaatschap van kaft  tot 
kaft  eigen hebt gemaakt. Hoe leuk ik het ook zou vinden die af te nemen, er is bij je instal-
latie geen mondelinge overhoring. Het vraagt wel dat je na een eerste blik het er af-en-toe 
eens bij pakt. Bijvoorbeeld dat je, voordat je je politieke ideeën inbrengt, in dit boek eens 
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opzoekt hoe je dat het beste kan doen. Met welke begrotingsregels je van een motie een 
amendement maakt. Wat ‘geheimhouding’ nou precies betekent. En of je werkelijk ‘niets 
meer te zeggen’ hebt over de gemeenschappelijke regeling (spoiler: nee).

Het is mijn hoop dat je daarvoor vaak in het boek moet kijken. Het is mijn verwachting dat 
daardoor je niet alleen een prett iger verloop van het raadslidmaatschap ervaart, maar ook 
jouw gemeente de komende vier jaar beter wordt bestuurd. Dat aan het eind niet jij, maar 
de rug van dit boek is gesloopt. 

Om de doodeenvoudige reden dat de raadsleden, bij gebrek aan een beter woord, ‘professi-
oneel’ hun ambt en hun verantwoordelijkheid hebben ingevuld. Want ook al is het hoogste 
orgaan een lekenbestuur, het betekent niet dat het door amateurs moet worden uitgevoerd. 
Ook al begon je aan dit avontuur door een roeping of een electorale toevalligheid, na jouw 
installatie bent je samen met jouw collega’s van Rozendaal tot Rott erdam verantwoordelijk 
voor de jaarlijkse besteding van een bedrag tussen de 3,2 miljoen en de 3,7 miljard euro. 
Daar mag best wat voorbereiding tegenover staan.

‘Moet dat op papier? Waar staat dat dan?’ vraagt de man met een ineens kleinere stem. Nu 
is het aan de voorzitt er om verbaasd te kijken. Schichtig schiet haar blik naar de griffi  er en 
weer terug. ‘Het is nu eenmaal zo,’ zegt ze. De man trekt één wenkbrauw markant op. De 
voorzitt er zucht. ‘We zoeken het wel even op.’

Op de publieke tribune probeer ik het gegniff el te negeren. Hoewel dit geklungel natuurlijk 
prima theater is, zou je toch willen dat de gemeente (of de provincie, of de staat) met meer 
kennis van regels werd bestuurd.
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VERANTWOORDING XIX

Verantwoording
Of er een korte of langere periode aan voorbereiding aan voorafgaat, ‘ineens’ is iemand 
geïnstalleerd en raadslid: ‘Komt tijd, komt raad’. Het is daarom nutt ig, ja noodzakelijk, om 
te investeren in goede fractieleden en opvolgers.

Er komt veel op raadsleden af. Vergaderingen, stukken lezen, burgers die een gesprek 
willen én organisaties die iets onder de aandacht willen brengen. En dit niet zelden naast 
gezin, werk en wellicht andere verantwoordelijkheden…. Hoe houd je dan het hoofd boven 
water? Onderscheid je tussen de bomen toch nog de structuur van het bos? Hoe maak je 
‘onderscheid’? Waar ga je wel op in en wat laat je rusten?

Doel en doelgroep
Om een goed raadslid te zijn en te worden is deze gereedschapskist ontwikkeld. Als je bent 
begonnen als fractieadviseur of gemeenteraadslid dan heb je gereedschap of instrumenten 
nodig om het fractiewerk op te pakken. Want raadswerk is een ambacht of een vak. Een 
vakman zorgt dat hij goed gereedschap heeft , maar hij heeft  niet alles direct of tegelijk no-
dig…! Zo is ook dit boek opgezet. De gereedschapskist is dus voor zowel ervaren raadsleden 
als voor ‘starters’. Doel is om zowel starters als ervaren volksvertegenwoordigers te voor-
zien van gereedschap om hun ambt of ambacht uit te voeren. Vandaar ook de ondertitel van 
dit boek: ‘Gereedschapskist voor het betere raadswerk’.

Indeling gereedschapskist
Dit handboek bevat drie delen. Het eerste deel, de hoofdstukken 1 tot en met 12, gaat over 
de gemeenteraad en de politiek-bestuurlijke context van de gemeente waarbinnen de 
gemeenteraad haar verantwoordelijkheden uitvoert. In dit deel komen onder andere de 
verantwoordelijkheden, instrumenten van de gemeenteraad aan de orde (hoofdstukken 1 
tot en met 4). Daarbij hebben ook onderwerpen als beleid (hoofdstuk 5), gemeentefi nanciën 
(hoofdstuk 6), samenwerkingsverbanden (hoofdstuk 7) en het omgaan met bedreigingen 
(hoofdstuk 8) in dit deel een plek gekregen. Tot slot wordt in het eerste deel ook uitgebreid 
aandacht besteed aan de diverse bestuursorganen en personen die binnen de gemeente 
functioneren. Denk aan de burgemeester (hoofdstuk 10) en de wethouder (hoofdstuk 11). In 
de hoofdstukken 11 en 12 wordt stilgestaan bij de gemeentesecretaris en de Rekenkamer. 

In deel 2 gaat het over het functioneren van de fractie, met onder andere informatie over 
het verkiezingsprogramma (hoofdstuk 14), het fractieprogramma (hoofdstuk 15), het jaar-
verslag van de fractie (hoofdstuk 16), evalueren (hoofdstuk 17), effi  ciënt vergaderen binnen 
de fractie (hoofdstuk 18) en integriteit (hoofdstuk 19).

Het derde deel gaat over het raadslid (hoofdstuk 20 tot en met 26). Aan de onderwerpen 
debat in de lokale politiek, onderhandelen, eff ectief invloed uitoefenen, timemanagement, 
feedback, kernkwaliteiten en het ‘politieke spel’ wordt hier aandacht besteed.

Praktische voorbeelden en tips, korte columns (Intermezzo’s) van raadsleden, griffi  ers en 
bestuurders maken de gereedschapskist compleet.
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Nieuwe druk
In september 2017 verscheen het Zakboek Raadsleden. Naast diverse (lokale) politieke par-
tijen hebben veel gemeenteraden deze bundel gebruikt voor het inwerkprogramma na de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Ook is de bundel gebruikt bij diverse trainingen 
aan fracties en bijvoorbeeld het Post Academisch Onderwijs (PAO) van de Rechtenfaculteit 
aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

De feedback die wij de afgelopen jaren ontvingen hebben wij verwerkt in deze nieuwe 
bundel. Naast nieuwe ontwikkelingen, denk aan het digitaal vergaderen als gevolg van het 
COVID-19 virus, nieuwe wet- en regelgeving en recente jurisprudentie zijn er ook diverse 
hoofdstukken toegevoegd. Deze nieuwe hoofdstukken gaan over de burgemeester, de wet-
houder, de gemeentesecretaris, de rekenkamer, samenwerkingsverbanden en gemeentefi -
nanciën. Het oorspronkelijke Zakboek Raadsleden is dus inmiddels volwassen geworden en 
heeft  zich ontwikkeld tot het Handboek Raadsleden.

Is politiek een spel? Het is wel een heel specifi ek spel met meerdere speelvelden, namelijk 
de gemeentelijke agenda, de samenleving, het bestuurlijk proces en tot slot het publiek. 
Hoe vind je als (nieuw) raadslid deze speelvelden en hoe leer je omgaan met de specifi eke 
spelregels en gebruiken op deze speelvelden? De herziene en nieuwe bijdrage komen als 
het ware bij elkaar in dit nieuw toegevoegde hoofdstuk en maken wat ons als redactie 
betreft  dit Handboek compleet.

Dankwoord
Ook bij deze uitgave hebben wederom tal van volksvertegenwoordigers, bestuurders en 
andere overheidsprofessionals belangeloos meegedacht én gewerkt aan deze uitgave. De 
namen van de auteurs staan bij de diverse hoofdstukken of Intermezzo’s genoemd.

In deze verantwoording willen wij ook John Bijl, onder andere bekend van zijn columns 
Mystery Burger (Binnenlands Bestuur) en directeur van het Periklesinstituut, bedanken 
voor zijn bereidheid het voorwoord te schrijven.

Ten slott e willen wij Jorden Hagenbeek (organisatieveranderaar, Wisborn) en Brigitt e Lefe-
rink (wethouder gemeente Waddinxveen) bedanken voor hun inspiratie en adviezen.

Aan de slag…
Wat ons betreft  kunt u zo aan de slag! Aan de slag betekent ook dat u zich blijft  verdie-
pen en ontwikkelen op het gebied van het openbaar bestuur. Dit Handboek en het brede 
trainingsaanbod kunnen u en jou daarbij uitstekend van dienst zijn. Succes als leerling of 
ervaren volksvertegenwoordiger toegewenst!

Peter van den Berg, Dorien van der Kamp en Trudy Veninga
Waddinxveen/ Overbetuwe / Zevenhoven, 14 juli 2021




