Geachte gemeenteraad,
We hopen dat u en de uwen de afgelopen maanden de coronatijd goed hebben doorstaan. Deze
ongekende tijd heeft ook veel voor u als volksvertegenwoordiger teweeg gebracht. De Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden heeft u daarbij zo veel mogelijk proberen te ondersteunen. Bijvoorbeeld
met de oproep aan de minister voor een spoedwet digitaal vergaderen en de online bijeenkomsten die
we er omheen organiseerden.
Ook de komende tijd blijven we u zoveel mogelijk faciliteren en uw belangen behartigen, zodat u uw
werk optimaal kan doen. Want ons motto is en blijft: een sterke raad doet ertoe.
In deze ZomerBrief van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden leest u welke activiteiten wij op
het gebied van belangenbehartiging, opleiding en toerusting, en onderzoek het afgelopen half jaar
voor u hebben verricht. En we blikken vooruit op het komende half jaar.
We horen graag waarmee we u verder kunnen ondersteunen. Komend najaar brengen we uw
gemeenteraad graag een (digitaal) bezoek om te horen wat we in samenwerking met de griffie
verder voor u als raad kunnen doen, en we vertellen u graag meer over de vereniging. Laat het ons
weten als u hiervan gebruik wilt maken.
Met vriendelijke groet,
Bahreddine Belhaj
Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Wat deed de vereniging het afgelopen half jaar voor u?
Belangenbehartiging
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden behartigt de belangen van alle Nederlandse raadsleden
bij ministeries, de Tweede Kamer en VNG.
•

•

•

•

De vereniging pleitte in de inbreng op de Tijdelijke Covid-19 wetgeving voor meer ruimte
voor lokaal maatwerk, zodat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan voluit zijn rol en
verantwoordelijkheid kan invullen.
Vooral in deze digitale coronatijd moeten we scherp blijven op de rol en de positie van de
raad. De vereniging zette zich er voor in dat raadsleden betrokken blijven en op de hoogte
gehouden worden van de financiële consequenties van collegebesluiten. Voorzitter Belhaj
sprak hierover, onder andere, op BNR Nieuwsradio.
Nadat uit het Nationaal Raadsledenonderzoek 2019 bleek dat 65,2% van de raadsleden uit
150.000-plus gemeenten het best fulltime kan worden, organiseerde de vereniging daarover
een digitaal rondetafelgesprek. Hieruit bleek dat het fulltime raadslidmaatschap vooral een
middel was, en geen doel op zich.
De vereniging was medeondertekenaar van de oproep van de Vereniging van Griffiers aan de
minister om digitale besluitvorming mogelijk te maken. We organiseerden daarna met

Democratie in Actie meerdere webinars waaraan ongeveer 600 raadsleden deelnamen.
Verder verzorgden we voorlichting over stemapplicaties en do’s en don’ts bij digitaal
vergaderen, en werkten we mee aan een tussentijdse evaluatie.
•

De vereniging reageerde op de consultatie over het uitdaagrecht, het Right to Challenge. Het
uitdaagrecht mag de kaderstellende rol van de raad niet aantasten.

Opleiding en toerusting
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden faciliteert de uitwisseling van kennis, vaardigheden en
ervaring van raadsleden. Dat doen we met fysieke bijeenkomsten door het hele land en digitaal.
•

•

•

•

•

Vanwege de coronamaatregelen organiseerde de vereniging negen online Raadsacademies
in plaats van de gebruikelijke fysieke bijeenkomsten. We verzorgden, onder andere, online
sessies over hoe de raad grip houdt op de kadernota en financiën; hoe je het beste een
digitaal debat kan voeren; wat de coronamaatregelen betekenen voor de positie en de rol
van de raad, en hoe een raadslid ook in deze lastige periode kan omgaan met vraagstukken
van integriteit.
Naast deze online Raadsacademies organiseerden we in samenwerking met de VNG twee
online Raden op Zaterdag over de rol van de raad bij de RES en hoe je digitale participatie
kunt organiseren.
Ook de regionale Raadsacademies deden we digitaal, in samenwerking met de verenigingen
van Noord-Hollandse en Groninger gemeenten en de Gelderland Academie. De online
bijeenkomsten trokken ook raadsleden uit andere regio’s.
Raadsleden die lid zijn van onze vereniging, ontvingen in juni de nieuwe editie van de
jaarlijkse Opleidingengids. In de gratis Opleidingengids, die ook is te downloaden van onze
site, staan de nieuwste opleidingen en interviews met raadsleden en experts over het belang
van leren en ontwikkelen.
Hoe breng je in een digitale vergadering je standpunten over het voetlicht? Welke rol kan
een krachtenveldanalyse spelen binnen uw raadswerk? Over deze onderwerpen en nog veel
meer zijn dit jaar nieuwe leermodules toegevoegd aan de gratis digitale Leeromgeving. In de
Leeromgeving staan modules, e-learnings, filmpjes en handreikingen die je ondersteunen bij
het raadswerk. Neem eens een kijkje!
Hoe pak je digitale participatie aan? Op het nieuwe online community platform Raad in
Beweging vind je ervaringen en praktijkvoorbeelden van collega-raadsleden. De vereniging is
trekker van dit gezamenlijke Democratie-in-Actie-project en organiseerde een webinar over
de community en de eerste resultaten van een onderzoek naar online burgerparticipatie in
de gemeente Tynaarlo.

Onderzoeken
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden doet regelmatig onderzoek naar waar u als raadslid
tegenaan loopt en aan welke ondersteuning u behoefte heeft.
•

Raadsleden zijn nu positiever over hun eigen competenties dan in de vorige raadsperiode.
Dat bleek uit het onderzoek Rol en positie gemeenteraad.

•

•

Gemiddeld zijn gemeenteraadsleden per week meer dan een uur meer tijd kwijt aan
raadswerk, in vergelijking tot in twee jaar geleden. Dat is een van de resultaten van het
trendonderzoek naar de tijdsbesteding en vergoeding van raadsleden, het Nationaal
raadsledenonderzoek 2019. Om raadsleden te helpen bij het vinden van een goede balans
tussen raadswerk en privé organiseerde de vereniging naar aanleiding van het onderzoek
diverse interactieve bijeenkomsten ‘Meer grip op uw tijdsbesteding’. Over het organiseren
van timemanagement plaatsten we een infographic in de digitale Leeromgeving.
Uit het onderzoek Raadslidmaatschap van de toekomst kwam onder andere naar voren dat
een meerderheid van de Nederlandse raadsleden het groeiende aantal
samenwerkingsverbanden als een bedreiging voor de lokale democratie ziet.

Wat gaan we het komend half jaar doen?
Belangenbehartiging
U kunt ervan uitgaan dat we ook tijdens de verlenging van de tijdelijke coronawetgeving scherp
blijven letten op de rol en de positie van de raad en het online vergaderen. We hebben het komend
half jaar specifieke aandacht voor de toekomst van het raadslidmaatschap en de eventuele behoefte
aan fulltime raadslidmaatschap.
We horen graag van u als zaken anders lopen dan u als raadslid eigenlijk normaal zou vinden, met
name als het gaat om de financiële positie van uw gemeente en de rol van de raad bij het maken van
financiële keuzes.
Opleiding en toerusting
De vereniging blijft raadsleden ondersteunen met activiteiten en modules op het gebied van
Opleiding en toerusting. Zo kunt u 24 uur per dag 7 dagen per week terecht op de digitale
Leeromgeving. En naast de vaste opleidingen zoals de ZomerRaad, de Raad op Zaterdag en de
Raadsacademies, werken wij aan bijeenkomsten over het gezag van de raad, over grip en controle
van de raad op regionale samenwerking, en over grote projecten. We organiseren dit najaar ook
weer specifieke bijeenkomsten in samenwerking met anderen, bijvoorbeeld over warmtetransitie.
De meest actuele data van de online en fysieke opleidingen vindt u in de agenda van onze website, in
de sociale media en in onze wekelijkse nieuwsbrief.
Online bijeenkomsten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZomerRaad, 18 augustus
Helder argumenteren voor raadsleden, 27 augustus, 6 oktober en 1 december
Raadsacademies, 1 september (Friesland), 5 september (Zeeland), 26 september
(Gelderland)
Rechtspositie voor Raadsleden, 9 september
Grip krijgen op de begroting, 16 september
Raad op Zaterdag, 19 september
Raadsvoorstellen beoordelen, 29 september en 17 november
Inzicht in waarden voor Raadsleden, 1 oktober en 24 november
Wat betekent de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen voor de raad?, 14 oktober
De rollen van de raad inzichtelijk, 18 november

Fysieke bijeenkomsten
•
•
•

Dag voor de Raad, 25 september of 9 oktober in Amsterdam
Raad op Zaterdag, 31 oktober in Velsen
Raadsacademie en ALV, 21 november (locatie volgt)

Hoe weerbaar is uw raad?
Helaas zijn er nog steeds raadsleden die te maken hebben met agressie, bedreiging of geweld. Ga
met elkaar het gesprek aan over ondermijning en integriteitskwesties. De vereniging faciliteert u
daarbij graag. Vragen? Neem dan contact met ons op.
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is lid van het Ondersteuningsteam Weerbaar
Bestuur. Hier kunt u terecht voor een gesprek, ondersteuning of contact met een van de
raadsleden die als ambassadeur u kan bijstaan bij de nazorg. Zie de contactgegevens onderaan
deze brief.
Waar staat u als raadslid?
Op welke punten wilt u uzelf de komende twee jaar verder ontwikkelen? Met de gratis
competentiescan krijgt u inzicht in uw sterke punten en uw ontwikkelpunten. Nadat u de
competentiescan heeft ingevuld krijgt u een persoonlijk advies over de vaardigheden u nog kunt
ontwikkelen en welke trainingen en modules daarbij passen. Wanneer u als raad collectief de
competentiescan wilt doen, kunnen we u daarbij ondersteunen. Mail ons voor meer informatie.
Onderzoek
We doen regelmatig onderzoek naar hoe we de rol en positie van u als raadslid en het raadswerk
kunnen versterken. Dit najaar komen we met de resultaten van onderzoeken naar de rol en positie
van commissieleden, regionale verschillen in politieke cultuur, en de bekendheid van
verlofregelingen. We onderzoeken dit najaar ook wat volgens u belangrijk is om als nieuwe raad goed
en sterk van start te gaan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Contact
Kennismaken of samen een Raadsacademie organiseren?
We bespreken graag digitaal - of zodra het weer kan fysiek - wat we voor uw gemeenteraad kunnen
betekenen en welke bijeenkomsten of opleidingen we samen kunnen organiseren. Heeft u
belangstelling? Neem dan contact op.
Ondersteuningsteam Weerbaar bestuur
Tijdens kantoortijden kunt u rechtstreeks bellen met 070 - 373 8119. Mocht u buiten kantoortijden
hulp nodig hebben, dan kunt u terecht op 070 - 373 8314. U krijgt dan contact met een lid van het
Ondersteuningsteam (in coronatijd zijn deze vaste nummers doorgeschakeld naar mobiele
nummers).
Algemene vragen
Neem ook voor andere vragen of suggesties contact met ons op. Ook wij zijn voornamelijk thuis aan
het werk, u kunt ons het beste per mail bereiken.

Word ook lid!
Ruim de helft van de raadsleden is lid van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Wordt het

niet eens tijd dat ook u lid wordt van de belangenvereniging voor en door raadsleden?
U kunt individueel lid worden of collectief als raad. Het lidmaatschap bedraagt 84 euro voor een
individueel lid en 47 euro per raadslid als de raad collectief lid wordt. De vereniging is aangemerkt als
een beroepsvereniging, dus u kunt de contributie declareren bij de gemeente. Meld u meteen aan of
kijk voor meer informatie op deze pagina.
Volg ons op Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram

