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Geachte gemeenteraad, 

Het raadslidmaatschap is voor ons als Nederlandse Vereniging voor Raadsleden het 

mooiste politieke ambt dat er bestaat. Als raadslid kun je het verschil maken voor 

inwoners, bovendien is het natuurlijk prachtig om je als volksvertegenwoordiger in te 

zetten voor jouw gemeente, stad en dorp.  

 

Wij zetten ons in voor een sterke rol en positie van u als raadslid en van de 

gemeenteraad. De gemeenteraad is namelijk niet alleen in formele zin het hoogste 

bestuursorgaan maar dient dat ook in de praktijk van alle dag zo te zijn. De 

gemeenteraad is het platform waar alle kwesties, knelpunten en vragen die in de 

gemeente spelen aan de orde gesteld kunnen worden. De coronacrisis heeft dat opnieuw 

duidelijk gemaakt: zonder echte betrokkenheid van de gemeenteraad is er geen 

functionerende lokale democratie. Wanneer raadsleden het verschil kunnen maken, 

blijft het raadslidmaatschap aantrekkelijk en heeft het raadswerk aanzien. 

  

In deze brief informeren wij u graag wat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 

heeft gedaan in het afgelopen jaar, maar ook wat wij van plan zijn.  

 

Ik wens u veel sterkte met uw belangrijke taak!  

 



 

  

Bahreddine Belhaj  

voorzitter Nederlandse Vereniging voor Raadsleden  

 

 

 

 

Wat deed de vereniging de afgelopen periode voor u?  

 

 

 

 

Belangenbehartiging 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden behartigt de belangen van alle 

Nederlandse raadsleden bij ministeries, de Tweede Kamer en de VNG. 

 

› Coronawetgeving   

Betrokkenheid van de gemeenteraad bij de coronamaatregelen met ruimte voor 

lokaal maatwerk. Daarvoor  maakten wij ons met succes sterk, want wij vinden het 

belangrijk dat ook in tijden van crisis de lokale democratie blijft functioneren. 



 

Lees meer 

 

  

 

› Externe voorzitter raadscommissies 

De externe voorzitter voor raadscommissievergaderingen biedt verlichting voor het 

intensieve raadswerk. Onze wens om dat wettelijk te mogen, is door de Tweede 

Kamer onlangs mogelijk gemaakt. We hopen dat de Eerste Kamer snel volgt.  

Lees meer 

 

  

 

› Tussentijdse raadsverkiezingen  

De Tweede Kamer blijft zinspelen op tussentijdse, gespreide raadsverkiezingen. 

Wij hebben uw mening gevraagd, raadsleden bleken niet enthousiast en wij houden 

daarom de vinger aan de pols.  

Lees meer 

 

  

 

› Digitaal vergaderen 

De raad moet als hoogste bestuursorgaan ook in coronatijden kunnen vergaderen. 

Wij bepleitten daarom samen met de Vereniging voor Griffiers voor het wettelijk 

mogelijk maken van online vergaderen en besluiten. Tips en adviezen hoe dat 

werkt, vindt u op onze website en in onze leeromgeving.  

Lees meer 

 

  

 

› Integriteit 

Bevorderen van integriteit vraagt om meer dan regels. Wij zijn daarom kritisch op 

telkens nieuwe wettelijke regels waarmee de minister de integriteit en het 

functioneren van het lokaal bestuur wil bevorderen.  

Lees meer 

 

  

 

› Greep op regionale samenwerking  

Om onze greep op regionale samenwerking te versterken, werkt politiek Den Haag 

aan meer en nieuwe regels. Ook hier geldt: het gaat niet alleen om regels. Wij 

hebben dat de minister maar ook de Tweede Kamer laten weten. 

Lees meer 
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Opleiding en toerusting 

Raadsleden leren het meeste van elkaar. Daarom faciliteert de Nederlandse 

Vereniging voor Raadsleden bijeenkomsten van raadsleden. We doen dat 

vanwege de coronamaatregelen ook steeds meer online.   

 

 

 

 

Raadsacademies 

We verzorgden dit jaar online 

raadsacademies over digitaal 

debatteren, grip op financiën, 

timemanagement, ondermijning, 

gemeenschappelijke regelingen en 

de rol van de raad. Verder 

organiseerden we online sessies 

over ondersteuning voor de raad, 

de raad als werkgever van de griffie 

en over stoppen of doorgaan als 

 

Opleidingengids  

Waarom is leren en ontwikkelen als 

raadslid belangrijk? In onze 

Opleidingengids vertellen collega-

raadsleden over wat raadslid zijn 

hen heeft gebracht. 

 

U leest over het belang van blijven 

leren en ontwikkelen, en u vindt er 

de nieuwste opleidingen. 

 



 

raadslid. 

 

 

Bekijk de gids  

 

 

 

 

 

Onderzoek 

Om zaken aan de orde stellen, is het belangrijk te weten wat de mening van 

raadsleden is. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden doet daarom 

onderzoek naar waar u als raadslid tegenaan loopt en aan welke ondersteuning 

u behoefte heeft.  

 

 

Tijdsbesteding en fulltime 

raadslidmaatschap  

Omdat de meerderheid van de 

raadsleden uit grote gemeenten 

zich in het Nationaal 

Raadsledenonderzoek 2019 uitsprak 

voor een fulltime 

raadslidmaatschap, organiseerden 

we met raadsleden uit grote steden 

een debat daarover. 

Lees verder 

 

 

Politiek verlof: bekend 

onder raadsleden? 

Het overgrote deel van de 

raadsleden is onbekend met de 

mogelijkheid om verlof op te 

nemen voor het doen van 

raadswerk. Slechts een kwart van 

de raadsleden kent de wettelijke 

mogelijkheid om verlof op te 

vragen. 

Lees verder  
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Rol en positie van de raad 

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente, maar in de 

praktijk beleven raadsleden dit anders. Uit ons onderzoek naar de rol en positie 

van de raad blijkt dat minder raadsleden zich als gelijkwaardig partner van het 

college zien. 

Lees verder 

 

 

 

 

 

Wat gaan we het komend half jaar doen?  

 

 

 

 

Belangenbehartiging 

Een sterke raad doet er toe in de lokale democratie. Vanuit die doelstelling wil 

de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden ook in 2021 raadsleden 

ondersteunen voor een sterkere rol en rechtspositie. We willen met raadsleden 

in gesprek over de toekomst van het raadslidmaatschap en wat er nodig is om 

het raadswerk met aanzien en op een aantrekkelijke wijze te blijven 

uitvoeren.   

 

› Rechtspositie 

Voor vragen over uw rechten en positie als raadslid kunt u bij onze vereniging 

terecht. Als raadslid heeft u wettelijk recht op ondersteuning, allerlei 

vergoedingen en toelagen, en recht op bijvoorbeeld verlof. 

https://raadsleden.us4.list-manage.com/track/click?u=99e083f2b139602ac666fafe9&id=89f5da363d&e=e622b482ab


 

Op onze site vindt u een overzicht van de rechtspositieregelingen. Worstelt u met 

een juridisch vraagstuk? Stuur een mail of bekijk de juridische FAQ. 

Lees verder 

 

  

 

› Commissieleden 

Commissieleden, die geen raadslid zijn, vervullen een belangrijke ondersteunende 

rol voor het raadswerk. Wat is hun positie en rol? Daarover presenteren we 

volgende maand een onderzoek. Bovendien willen we in 2021 met u bespreken hoe 

we de rol en rechtspositie van burgercommissieleden en steunfractieleden kunnen 

verstevigen.  

Lees verder 

 

  

 

› Hoe weerbaar is uw raad?  

Helaas hebben raadsleden te maken met agressie, 

bedreiging of geweld. Ga met elkaar in gesprek over 

ondermijning en integriteits-kwesties. We faciliteren u 

daarbij graag. Vragen? Neem dan contact met ons op.  

Lees verder  

 

  

 

› Raad als werkgever van de griffier 

De gemeenteraad is de werkgever van de griffier. De Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden ondersteunt werkgeverscommissies om de werkgeversfunctie goed en 

behoorlijk uit te voeren. We zetten ons daarnaast in voor een gelijkwaardige 

positie van de griffier en voeren met u het gesprek over het belang van een sterke 

griffie voor een sterke positie als raad. Mail ons voor vragen en meer informatie 

Lees verder 
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Opleiding en toerusting 

Om u als raadslid te ondersteunen zodat u uw rol krachtig en effectief kunt 

uitvoeren, houden we ook komend jaar fysieke en online bijeenkomsten. 

Daarnaast is er natuurlijk ook de digitale leeromgeving waar u alle 

noodzakelijke informatie kunt vinden.  

 

 

Raadsacademies 

Voor raadsleden organiseren we in 

diverse regio’s Raadsacademies met 

een mix van onderwerpen, we 

houden online sessies over 

specifieke thema’s, en er 

komen debatten over de toekomst 

van het raadslidmaatschap. Verder 

zijn we bezig met de voorbereiding 

van Klaar-voor-4-jaar-

bijeenkomsten voor de nieuwe 

gemeenteraden in 2022.   

Bekijk de agenda 

 

 

Digitale leeromgeving 

Ondersteuning 24/7 vindt u op de 

digitale leeromgeving voor 

raadsleden: e-learnings, 

handreikingen en filmpjes over 

actuele thema’s en de 

vaardigheden die u als raadslid 

nodig heeft. De leeromgeving is vrij 

toegankelijk, u hebt geen inlog 

nodig. Maandelijks attenderen we u 

met de nieuwsbrief leeromgeving 

op de nieuwste opleidingsmodules. 

Ga naar de leeromgeving  
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Waar staat u als raadslid? 

Op welke punten wilt u zich in het laatste jaar van 

deze raadsperiode nog verder ontwikkelen? Met de 

gratis competentiescan krijgt u inzicht in uw sterke 

punten en uw ontwikkelpunten. U krijgt een 

persoonlijk advies welke competities uit het profiel 

voor raadsleden u nog verder kan ontwikkelen en 

welke trainingen daarbij passen.   

Doe de competentiescan  

 

 

 

 

Onderzoek 

Ook komend jaar doen we onderzoek. We zijn benieuwd of u in deze 

raadsperiode meer grip hebt gekregen op regionale samenwerking. We zullen u 

bevragen op actuele onderwerpen en onze kennispartner Daadkracht zal een 

nieuw tijdsbestedingsonderzoek uitvoeren.   
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Word lid 

Ruim de helft van de raadsleden is 

lid van de Nederlandse Vereniging 

voor Raadsleden. Om de rol en 

positie van raadsleden verder te 

versterken, en onze ondersteuning 

en specifieke dienstverlening voor 

raadsleden verder te versterken, is 

het heel waardevol wanneer u – als 

u nog geen lid bent – ook lid wordt 

van de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden. 

Word lid!  

 

     

 

Contact 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is voor vragen of suggesties te 

bereiken op nummer 070-373 8195 of per mail.   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

 

Copyright © 2020 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. All rights reserved.  

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u griffier bent. 

 

Our mailing address is: 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 

Postbus 30435 

Den Haag, Zuid-Holland 2500 GK  

Netherlands 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list.  
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