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Aan het college van Burgemeester & Wethouders
en aan de Gemeenteraad (ter kennisname)
(Verzending via de griffier met verzoek tot doorgeleiding aan uw college)

Den Haag, 14 juli 2015

Geacht college,
(i.a.a. gemeenteraad )

Betreft: rol en positie van de gemeenteraad.
Alle gemeenten zijn volop in beweging en verandering. De invoering van de drie decentralisaties in
het sociale domein, de netwerksamenleving, overheidsparticipatie en de regionalisering creëren vele
uitdagingen voor ons allemaal, van inwoners, ambtenaren, burgemeesters, wethouders tot
raadsleden. Wij als Nederlandse Vereniging voor Raadsleden willen graag bij u speciale aandacht
vragen voor de rol en positie van uw gemeenteraad.
Raadslid.Nu is de enige en onafhankelijke behartiger van de zelfstandige, onafhankelijke en sterke
rol van de gemeenteraad en raadsleden. Voor dat collectieve belang zet Raadslid.Nu zich in het
overleg met het ministerie en binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in.
Raadslid.Nu stelt zich ten doel dat de gemeenteraad goed is uitgerust, zodat de raad zijn taak
optimaal kan vervullen en recht kan doen aan haar kaderstellende, volksvertegenwoordigende en
controlerende rol, maar vooral ook kan waarmaken dat de gemeenteraad het hoogste
bestuursorgaan binnen de gemeente is. De raad heeft als hoogste bestuursorgaan de

verantwoordelijkheid om zijn rol in de gewijzigde context goed invulling te geven, zowel in
het gemeentehuis als in zijn verhouding tot een samenleving die geacht wordt steeds meer
zelf te doen. Raadslid.Nu vraagt daarom ook aandacht voor het aanzien van de lokale politiek in het
algemeen en van de raad en raadsleden in het bijzonder, waarbij van essentieel belang is dat de raad
op het uitgebreide terrein van ondersteuning (griffie, rekenkamer, opleiding, communicatie,
belangenbehartiging) goed is toegerust1. Daar is niet alleen de raad, maar tevens de gehele

lokale politiek mee gebaat.
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Zie ook het rapport van Raadslid.Nu: Aanzien of Afzien, bericht op de website van Raadslid.Nu
inclusief verwijzing naar het rapport: http://www.raadslid.nu/content/aanzien-gemeenteraad-omhoogdoor-korter-vergaderen-betere-ondersteuning-en-betere-communicat
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Raadslid.Nu doet daarom primair een beroep op uw college om de ondersteuning van de raad
budgettair optimaal en toegesneden op de veranderende ontwikkelingen en wensen uit te rusten.
Raadslid.Nu vraagt u daarom het in elk geval budgettair mogelijk te maken dat de raad
respectievelijk raadsleden lid van een belangenvereniging van raadsleden kunnen worden.
Raadslid.Nu vraagt u daarom ook bij het opstellen van uw begroting extra middelen te reserveren
voor in ieder geval het opleidings- en ondersteuningsbudget van de raad, zoals extra inzet griffie,
integriteitstrainingen, debattrainingen, trainingen voor de verhouding tussen raad en inwoners.
Wij herinneren u er hierbij aan dat de minister in zijn circulaire van 2 juli 2014, gebaseerd op het
besluit tot wijziging van het rechtspositiebesluit, afgekondigd 20 juni 2014 in het Staatsblad2,
nadrukkelijk heeft aangegeven dat een aantal specifieke onderwerpen ten behoeve van de raad ten
laste van de bestuurskosten moeten worden gebracht. Raadslid.Nu verzoekt u daarom ook in uw
begrotingsvoorstellen in de meest ruime zin aan de uitvoering van deze circulaire ten behoeve van
uw raad invulling te geven.
Wij sturen deze brief in afschrift ter kennisname aan de gemeenteraad, omdat de raad uiteindelijk
de begroting vaststelt. Echter dat laat onverlet dat uw college de eerste voorzet kan doen voor de
uitvoering van ons verzoek.
Met vriendelijke groet,

Raadslid.Nu
Voorzitter Mark den Boer
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Zie: http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/documenten/besluit_harmonisering_stb-20142301.pdf

