Aan: gemeenteraad
Verzonden aan: griffier met verzoek tot agendering in raad

Den Haag, 21 november 2019
Onderwerp: Herfstbrief 2019 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
Geachte gemeenteraad,
Welke rol heeft een raadslid te vervullen, met name in de
energietransitie (RES)? Over deze vraag heeft de Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden in november en december diverse
bijeenkomsten op de agenda staan. Het is een belangrijke vraag omdat
van raadsleden wordt verwacht dat zij oog hebben voor de afspraken
die op Rijksniveau worden gemaakt maar ook omdat raadsleden keuzes
moeten maken voor hun inwoners over windmolens, warmtepompen,
zonnepanelen en alles wat er verder komt kijken bij de energietransitie;
voor meer informatie, klik hier voor het bericht over deze
bijeenkomsten.
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden informeert u met deze
brief graag over wat wij de afgelopen maanden hebben gedaan en wat
wij het komend jaar gaan doen.
In de hoofdrol
Over de rollen van het raadslid heeft raadslid en wetenschapper Han
Warmelink op ons verzoek een essay geschreven: In de hoofdrol. In dit
essay beschrijft Warmelink op prachtige wijze op hoeveel en welke
schaakborden raadsleden geacht worden hun rollen op een goede wijze
in te vullen. Een lezenswaardige bijdrage vinden wij en daarom sturen
wij met genoegen dit essay als bijlage bij deze Herfstbrief mee ter
bespreking ook voor uw gemeenteraad.
Ook vindt u als bijlage bij deze Herfstbrief een digitale versie van een
andere publicatie van onze vereniging: “Houd het dichtbij”, een bundel
waarin dertig raadsleden vertellen – in vraaggesprekken met raadslid
Laurens van Voorst - over het ambt van gemeenteraadslid. Deze
gesprekken zijn ook verschenen op de website van onze vereniging,
maar wij hebben er ook een bundel van laten maken, omdat niet genoeg
verteld kan worden aan velen hoe het raadswerk er uit ziet.

Samen werken aan een sterke raad
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft de afgelopen
maanden op diverse onderwerpen actief het contact gezocht met het
ministerie van Binnenlandse Zaken en het parlement. Wij hebben ons
als vereniging ingezet in Den Haag voor bijvoorbeeld de positie, de
vormgeving en de inrichting van de Rekenkamer als een van de
belangrijkste hulptroepen van de gemeenteraad. Ook hebben wij op
positief-kritische wijze gereageerd op de voorstellen van de minister
voor het vergroten van de invloed van de gemeenteraad op regionale
samenwerking. Daarnaast hebben wij ons sterk gemaakt voor de raad
als opdrachtgever van de accountant. Wij zijn verder bezig om een
reactie voor te bereiden op de plannen van de minister om het
uitdaagrecht (Right to Challenge) in de gemeentewet op te nemen.
Ombudsfunctie
Daarnaast zetten wij ons in voor het versterken van de rechtspositie
van raads- en commissieleden. Wij doen dat door over gewenste
aanpassingen en verbeteringen te overleggen met het ministerie van
Binnenlandse Zaken in het zogeheten ORDPA-overleg. Houd onze
website de komende weken in de gaten voor meer specifieke informatie
over reiskostenvergoeding voor raadsleden, vrijwilligersvergoeding
voor commissieleden, parkeervergoedingen voor en het gebruik van de
fiets door raadsleden.
Wij doen dat ook door reacties en vragen van raadsleden te verwerken
in onze lobby en daar waar mogelijk direct te beantwoorden via onze
Ombudsfunctie info@raadsleden.nl, zie ook onze juridische FAQ op de
website.
Daarnaast zoeken wij de publiciteit als dat nodig is, bijvoorbeeld op de
vermeende discussie over een dertiende maand die in de praktijk niets
anders is dan het toegekende recht voor de gemeenteraad om per
verordening een regeling te treffen waardoor raadsleden bijvoorbeeld
door het raadswerk geen nadeel ondervinden als zij arbeidsongeschikt
raken. Dat is in het zogeheten rechtspositiebesluit decentrale politieke
ambtsdragers van 15 oktober 2018 geregeld. Dat besluit is ruim een
jaar van kracht. Wanneer u vragen daarover hebt of vindt dat bepaalde
zaken onduidelijk zijn, horen wij dat graag van u.
Bovendien zijn wij dit najaar gestart met een netwerk van raadsleden
dat beschikbaar is voor ondersteuning in geval agressie, intimidatie of
schendingen op integriteit. Wilt u daarover meer weten, of zit u met een
vraag of probleem zijn onze bureaumedewerkers beschikbaar om uw
vragen te beantwoorden; u kunt contact zoeken met ons bureau via het
mailadres info@raadsleden.nl

Snoepwinkel
Wij zetten ons als Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in voor een
betere voorbereiding, opleiding en toerusting van raadsleden vanuit het
vertrekpunt dat een sterke Raad ertoe doet!
Daarom organiseren wij overal in het land, in steden en dorpen,
algemene bijeenkomsten (Raadsacademies), ook met anderen (Raad op
Zaterdag, Zomerraad) en specifieke bijeenkomsten, zoals dit najaar
over grip op het begrotingsproces, over de rol van de raad bij de RES en
over de werkgeversfunctie van de gemeenteraad.
In 2020 gaan we daarmee door want raadsleden leren het meeste van
elkaar door in bijeenkomsten te horen hoe anderen het doen. Komend
jaar organiseren wij opnieuw een Dag voor de Raad, Raadsacademies
en specifieke bijeenkomsten, bijvoorbeeld over controle op regionale
samenwerking, over grip op grote projecten en over de werkdruk voor
raadsleden.
Uw tijd als raadslid is beperkt. Dat dwingt tot het maken van goede
keuzes. Ook daarbij willen wij u helpen met onze digitale leeromgeving
voor raadsleden, een snoepwinkel boordevol met filmpjes,
handreikingen, informatiekaarten, stappenplan etc. over onderwerpen
die voor u als raadslid en als raad van waarde zijn om uw werk als
raadslid te kunnen doen. Welke vragen kunnen er worden gesteld als
het gaat om het beoordelen van raadsvoorstellen? Hoe kan ik effectief
debatteren? Waarop moet ik letten in de Regionale Energiestrategie?
Het zijn zomaar enkele vragen waarop u in de digitale leeromgeving
antwoord kunt vinden. Wij nodigen u van harte uit om in deze digitale
snoepwinkel uw kennis en inzicht te verrijken. Een groot deel van het
aanbod is daarbij in een 11-tal leerlijnen gerangschikt zodat u
gemakkelijk een selectie kunt maken.
Als bijlage sturen wij u ook een overzicht waardoor u met een druk op
de knop bij het betreffende onderwerp in de leeromgeving uitkomt.
Wij adviseren u ook om als raadslid of als fractie of als raad de speciale
voor raadsleden en raadswerk ontwikkelde competentiescan in te
vullen. Die geeft niet alleen inzicht op welke punten u zich kunt
verbeteren, maar biedt ook aanknopingspunten voor een betere en
effectievere samenwerking in uw fractie en in uw gemeenteraad.
Op weg naar de raadsverkiezingen
Komend jaar begint vrijwel elke raad aan de tweede helft van de
raadsperiode. Wij als vereniging willen – samen met de Vereniging van
Griffiers – van u horen wat er nodig is om raadsleden op weg naar de
nieuwe raadsperiode nog beter voor te bereiden op het belangrijke
ambt van raadslid. Wij zijn daarom geïnteresseerd in uw ervaringen,
lessen, tips en aanbevelingen en zullen daarover met u het contact
zoeken. Wij willen namelijk als Nederlandse Vereniging voor
Raadsleden een inwerkaanbod voorbereiden dat aansluit bij dat wat u

als gemeenteraad nodig denkt te hebben. Voor suggesties en ideeën
kunt u mailen naar info@raadsleden.nl
Wekelijkse nieuwsbrief
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bestaat sinds 2005 en telt
ruim 4.200 leden. Deze leden worden wekelijks met een korte,
krachtige nieuwsbrief geïnformeerd over dat wat van belang is om als
raadslid je raadswerk goed te kunnen doen.
Wilt u als raadslid of als gemeenteraad deze nieuwsbrief ontvangen en
ervoor zorgen dat wij met nog meer raadsleden een nog krachtiger
geluid kunnen laten horen in Den Haag, dan zou het heel fijn zijn
wanneer er nog meer raadsleden lid zijn van onze vereniging.
De spelregels zijn voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en
de betreffende andere beroeps- en belangenverenigingen in de lokale
democratie hetzelfde: de contributie kan ten laste van de
bestuurskosten van de gemeente worden gebracht.
Wanneer u als raadslid of collectief als raad de inzet van de
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, voor het raadswerk van uzelf
en uw raad, wilt versterken, kunt u – wanneer u nog geen lid bent individueel of collectief lid worden. Voor het geld (84 euro
respectievelijk 47 euro per raadslid, een verhoging met 2
respectievelijk 1 euro als gevolg van gestegen prijzen) hoeft u het niet
te laten.
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@raadsleden.nl of de
specifieke pagina op onze website bekijken: Lidmaatschap.

Ik wens u als raad en als raadslid een goed 2020.
Met vriendelijke groet,

Bahreddine Belhaj,
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
Bijlagen:
- In de hoofdrol, essay over de rollen van de gemeenteraad, door
Han Warmelink.
- Houd het dichtbij, 30 gemeenteraadsleden over hun ambt, door
Laurens van Voorst.
- Digitale leeromgeving, overzicht lijst met directe linkjes.

