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Programma 

19.00 uur Welkom en uitleg programma

19.10 uur De positie van de raad in de gemeente 

19.20 uur Hoe kom je als raad aan het stuur? 

19.50 uur Dualisme en je positie als raad(-slid) 

20.45 uur Reflectie en ophalen leerpunten 

21.00 uur Afsluiting, gevolgd door netwerkborrel 
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Tijdsbesteding raadsleden  

Bron: Nationaal raadsledenonderzoek 2021
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De rollen van de raad

Volks-

vertegen-

woordiger
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De rol van de raad in de huidige context

Vertrouwen in overheid gedaald

Menselijke maat Participatieve democratie

Meerschaligheid Complexe 

transitieopgaven

Uitvoeringstoetsen

Overheid kan het niet alleen

politieke versnippering                        

Volks-

vertegen-

woordiger
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Sinek’s Golden circle…  en de rol(len) van de raad

Wat

instrumenten, beleid

Hoe

Wat

Waartoe
Volgers

starten bij ‘wat’

Leiders starten bij 

‘waartoe’

Hoe komt (blijft) u aan het stuur?  
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Ga naar www.menti.com

Code 57 15 719
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Wat is een strategische raadsagenda? 

inclusief ambities per thema

A B

Beperkt Alle relevante

aantal thema’s thema’s 

C D

richting en ambitie

nog te bepalen 
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Het politieke bedrijf versus besturen

Bestuur

• Consensus als 
structurerend principe

• Het gevecht om de 
media-aandacht

• De oriëntatie op alle 
inwoners

Politiek

• Conflict als 
structurerend principe

• Het gevecht om de 
(media-) aandacht

• Primaire oriëntatie op 
de eigen achterban 
(kiezer + partij)

Bron: Tops en Zouridis - De binnenkant van de politiek (2002)
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politiek versus besturen - en vertrouwen

• gedragen besluiten (incl. 

aandacht voor minderheid)

• kennen van het speelveld 

• realiseren wat u beloofd heeft

• dialoog

• herkenbaar blijven op eigen 

standpunten

• kennen van achterban

• strijden voor wat u beloofd 

heeft

• debatpolitiek bestuurlijk

schaadt vertrouwen 

bouwt vertrouwen

• achterkamertjes / 

onnavolgbare deals

• opportunisme: van 

standpunt wisselen als dat u 

beter uitkomt

• vervreemden achterban

• geen oog voor effecten van 

beleid

• geen oog voor uitvoerbaarheid

• niet staan voor consequenties

• niet realiseren wat u beloofd 

heeft

Vermijd 

scoringsgedrag in dit 

kwadrant dat ook leidt 

tot vertrouwensverlies 

rechtsonder (de 

diagonaal mijden)

scoringsgedrag in dit 

kwadrant dat ook leidt 

tot vertrouwensverlies 

linksonder (de 

diagonaal mijden)

Ideaal: gedrag dat 

scoort in de beide  

bovenste kwadranten
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Casus: nieuw grondstoffenbeleid
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Reflectie en leerpunten

• U kunt ‘aan het stuur’ komen en blijven door uw prioriteiten (uw ‘Why’ of ‘waartoe’) helder 

te hebben; door (lees)werk te verdelen binnen de fractie of met anderen (let wel op met 

wie u vertrouwelijke informatie deelt); eisen te stellen aan de opbouw/helderheid van 

raadsvoorstellen; en mogelijk door een strategische raadsagenda op te stellen

• Bij het betrekken van inwoners is het van belang om duidelijke doelstellingen en heldere 

kaders mee te geven. En om vooraf als raad te bepalen hoe u wilt omgaan met de 

uitkomsten van de inwonerparticipatie 

• De raad stelt kaders en controleert; de uitvoering is aan het college. De raad bemoeit zich 

bij voorkeur niet met de uitvoering. Maar als de raad ziet (aankomen) dat het misgaat in de 

uitvoering, is het wel zaak het college daarop aan te spreken

• U vindt allen dat het algemeen belang (wat is goed voor de inwoners) boven coalitiebelang 

of partijbelang moet gaan. In de praktijk kunt u toch in lastige dilemma’s terecht komen. 

Vaak kunt u die al eerder zien aankomen. Door eerder bij te sturen of het gesprek met de 

portefeuillehouder aan te gaan kunt u soms voorkomen dat u klem komt te zitten tussen 

inhoud en politieke loyaliteit 
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Tot slot


