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Inleiding

Een schaap met
heel veel poten
‘Gezocht: een schaap met heel veel poten’. Zo laat elke burgemeestersvacature
zich samenvatten. Voorzitter van de gemeenteraad, voorzitter van het college,
burgervader (m/v), procesbewaker, ambassadeur van de gemeente, hoeder van
maatschappelijke veiligheid en openbare orde en bestuurder-in-algemene-dienst.
En dan zijn er nog de nodige ‘bijrollen’. Zoals die van de visionair: met het oog op
de lange termijn, ver voorbij de vierjarige cyclus van campagnes en verkiezingen.
De regiobestuurder: actief voor, in en met de regio. De projectmanager: trekker
van ingewikkelde en vaak langlopende ‘dossiers’. De lobbyist: de goede zaak
bepleitend in Den Haag, Brussel of in een ver buitenland.1)

Rollen die om zeer diverse kwaliteiten en competenties

de spreekwoordelijke spin in het web. Een rol die

vragen en taken die optellen tot volle agenda’s. Met als

burgemeesters zo goed kunnen vervullen omdat zij op

resultaat een gemiddelde werkweek van net geen zestig

zoveel werkvelden acteren.

uur. Over die volle agenda’s hoor je burgemeesters
overigens zelden klagen, in het openbaar.2) Ja, het is

6,2 uur

inderdaad hard werken. En ja, het is inderdaad veel, maar

Uit onderzoek blijkt dat een burgemeester gemiddeld

niet te veel. Dat was althans de teneur van de reacties

6,2 uur per week besteedt aan het voorzitten van de

van de burgemeesters op het in januari 2021 verschenen

raad. Dat voorzitten dan in ruime zin beschouwd, dus

rapport ‘Teveel van het goede? De staat van het burge-

inclusief de voorbereiding van de vergaderingen, de

meestersambt anno 2020’.

gesprekken met de griffier, gesprekken met raadsleden,
stukken lezen, presidium bijwonen, overleg in de drie-

De burgemeesters koesteren juist de diversiteit aan

hoek, enzovoort. Het is een gemiddelde. Er zitten weken

taken en rollen. Het is het fundament onder hun beteke-

bij waarin de raad geen minuut tijd vraagt en weken

nis. Zij zijn immers bij uitstek verbinders. Zij brengen

waarin de burgemeester zomaar 12 uur – of meer – bezig

mensen en partijen bij elkaar. Zij slaan bruggen. ‘Verbin-

is met ‘de raad’. En natuurlijk verschilt de inzet op dat

dend vermogen’ is niet voor niets de meest gezochte én

raadswerk per gemeente. De ene burgemeester heeft

meest gewaardeerde eigenschap. De burgemeester als

meer te doen voor en met die raad dan de ander.

1) Klaartje Peters e.a., ‘Teveel van het goede? De staat van het burgemeestersambt ’ (2020), pagina 27.
2) ‘Basismonitor Politieke Ambtsdragers 2019: raadsleden, wethouders en burgemeesters over hun ambt ’ (2020), pagina 29-32.
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Dat gemiddelde van een uur of 6 per week voor het

eisen stelt aan het functioneren. De raad als controleur

‘raadswerk’ wordt herkend door de burgemeesters die

van het door de burgemeester gevoerde beleid en

wij voor dit boek interviewden. Een “uur of zes”, aldus

bestuur, die zijn tanden kan laten zien en zich vast kan

een zeer ervaren burgemeester die wij spraken. “Toch al

bijten in een dossier van de burgemeester. De raad als

gauw een dag per week”, zei een ander. “Ik denk dat ik

belangenbehartiger, met de burgemeester in de rol van

het eerste half jaar na mijn benoeming wel vijftien tot

grensbewaker tussen het persoonlijke en het algemene

twintig uur bezig was met de raad, maar dat is daarna

belang. Enzovoort.

wel minder geworden.” Weer een ander: “Als ik een
normale werkweek als maatstaf neem, besteed ik 20

De gemeenteraad als Barbapapa, die net als de gelijk

procent van mijn tijd aan de raad.” Het kan dus ook

namige tekenfilmfiguur oneindig veel gedaanten kan

gemakkelijk heel wat meer zijn dan die 6 uur gemiddeld

aannemen. Zeker voor startende burgemeesters zal die

per week. Het lijkt niet gewaagd te stellen dat vooral

veelvormigheid van de raad in het begin een uitdaging

startende burgemeesters er meer tijd aan besteden.

zijn. Een leuke uitdaging, maar wel een flinke klus.
Een burgemeester heeft alleen al vijf poten nodig voor

De burgemeester en de raad

‘de’ raad.

Dit boek gaat over de burgemeester en de raad. Wat
behelst dat werken met en voor die raad? Het voorzitten

Dit boek is geschreven om inzicht te bieden in de vele

van de raadsvergaderingen is het meest zichtbare deel

aspecten van het werken met, voor en in de gemeente-

van dat werken voor en met de raad. Maar verder? Wat

raad. We kijken als het ware door een rietje. Steeds het

vraagt zo’n raad eigenlijk van een burgemeester? In

oog alleen gericht op de diversiteit aan werkzaamheden

welke gedaanten en op welke momenten krijgt een

voor, met en in de raad. Alsof er daarnaast niet ook nog

burgemeester met de raad en de raadsleden te maken?

werkbezoeken zijn, afspraken op het ministerie, college-

Deze vragen vormen het vertrekpunt voor dit boek.

vergaderingen, bezoeken aan bruidsparen, mediaoptredens, enzovoort, enzovoort.

De raad als familie, met alles wat daarbij hoort: geborgenheid, warmte, feestjes, verplichtingen, gedoe, ruzies,

Dit boek biedt praktische inzichten en handreikingen.

zwarte schapen. De raad als bedrijf, met een organisatie-

Een boek dat is gemaakt met een aantal burgemeesters

structuur, een bedrijfscultuur, met formele én informele

die bereid waren hun inzichten, ervaringen, lessen en

leiders. De raad als arena, waarin niet iedereen onbe-

‘blunders’ te delen. In uitvoerige en openhartige gesprek-

schadigd blijft. De raad als ‘werkgever’, die oordeelt en

ken hebben zij inkleuring gegeven aan het ‘raadswerk’.
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Veel dank daarvoor aan Sjors Fröhlich (Vijfheerenlanden,

met Koos Janssen hadden, lag de nadruk op de grote

sinds november 2019), Laurens de Graaf (Lopik, sinds

betekenis die een burgemeester kan hebben om een

november 2017), Koos Janssen (Zeist, sinds januari 2006 ),

raad optimaal te faciliteren en optimaal te positioneren.

Iris Meerts (Wijk bij Duurstede, sinds december 2019),
Jaap Paans (Alblasserdam, sinds juli 2015) en Marleen

We hebben de oogst van de interviews geordend naar

Sanderse (Hattem, sinds september 2020).

drie onderwerpen. We beginnen met het meest zichtbare
deel van die 6,2 uur: de raad in vergadering, met de

Wij interviewden deze zes om verschillende redenen.

burgemeester in de rol van voorzitter. Daarna besteden

Ooit waren zij alle zes startende burgemeesters. Met

we aandacht aan de raad in bedrijf en de raad als bedrijf.

meer, minder of helemaal geen ervaring binnen het

Hoofdstuk 3 gaat over de raad in zijn vele gedaanten. Het

openbaar bestuur. Dat laatste geldt voor Sjors Fröhlich,

slot gaat over de raad in positie. Dat slot is meer een

die nooit eerder actief was binnen het openbaar bestuur.

appel dan een objectieve beschrijving.

Een echte zij-instromer dus. Ook Iris Meerts en Laurens
de Graaf kwamen van buiten het openbaar bestuur.

Voor wie dit boek geschreven is? Voor iedereen die

Beiden waren in meer of mindere mate politiek actief

burgemeester is, het binnenkort wordt en voor al

geweest, maar verruilden een heel andere wereld voor

diegenen die het willen worden. Het geeft inzicht in de

die van het burgemeesterschap. Er zijn ook zogenoemde

veelvormigheid van de raad. Veel beginnende burge-

‘binnendoor-routes’ naar het burgemeesterschap: routes

meesters zijn onvoldoende voorbereid op die veelvormig-

die lopen via het wethouderschap, via de raad of via het

heid, op de verwachtingen van raden en op de hoeveel-

griffierschap. Dit geldt voor Marleen Sanderse, Jaap

heid kennis en competenties die gevraagd worden om

Paans en Koos Janssen. Marleen Sanderse heeft ervaring

dat ‘raadswerk’ goed te kunnen doen. Er is in dit boek

als raadslid, als Statenlid, als wethouder en als ambte-

ook veel te halen voor ervaren burgemeesters. Over goed

naar. Het ambt van burgemeester was nieuw voor haar,

voorzitten en over investeren ten dienste van een raad in

maar de wereld van het openbaar bestuur kende weinig

optimale positie. Dit boek is ook geschreven voor

geheimen. Jaap Paans was griffier in Dordrecht en

raadsleden. Om te laten zien wat raadsleden mogen

Rotterdam en in een ver verleden ook raadslid. Hij zat

verwachten van ‘hun’ burgemeester, wat ze kunnen en

dus jarenlang naast ‘de burgemeester’. Koos Janssen is

mogen vragen. En om te laten zien hoe die raad de

de ervaren en gelouterde burgemeester in dit gezelschap

burgemeester comfort kan bieden, kan helpen en in

geïnterviewden. Hij was burgemeester van Bunnik

positie kan brengen, om te beginnen door een goede

(1993-2000) en Soest (2000-2006) voordat hij in januari

‘werkgever’ te zijn.

2006 in Zeist werd geïnstalleerd. In het gesprek dat we

Sjors Fröhlich

Iris Meerts
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Koos Janssen
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Jan Dirk Pruim was ruim 40 jaar
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gemeentesecretaris en griffier.

Laurens de Graaf

Jaap Paans

Marleen Sanderse
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De raad in
vergadering
“Ik had veel ervaring met voorzitten. Van een raad van
commissarissen, van grote groepen studenten. Ik was
regelmatig dagvoorzitter op congressen. Dus ik dacht: dat
kan ik wel. Maar dat eerste jaar van mijn burgemeesterschap was ik na afloop van de raadsvergaderingen echt
gesloopt. Fysiek, door die zware ambtsketen hier in Lopik,
maar vooral mentaal. Het voorzitten van de raadsvergaderingen was in het begin echt topsport.”
Laurens de Graaf, burgemeester van Lopik sinds november 2017

FOTO: MAARTEN FEENSTRA

Raadsvergaderingen duren regelmatig
lang, en niet zelden heel lang. Dat is hard
werken voor de voorzitter. De raadsvergadering volgt bovendien meestal op een
lange dag vol afspraken. Probeer er dan
maar eens ontspannen aan te beginnen.

Zoals de Koning zijn kroon heeft, heeft de burgemeester
de keten. In de woorden van wijlen Henk van het Kaar,
oud-burgemeester van de gemeente Schermer: “Een
burgemeester is als een fiets, zonder ketting is het
niets.” 4) In alle ernst: die keten is meer dan een kenmerk
van het publieke gezag waarmee de burgemeester is
bekleed. “Ik loop naar mijn plek en ik open, zo van: baf.

Daarom liet Ton Rombouts, voormalig burgemeester van

En daar helpt de ambtsketen bij. Dan komt de burge-

Den Bosch, zijn secretaresse op de middagen voor de

meester binnen. Die ambtsketen doet echt iets, met mij,

raadsvergadering een groot kruis in zijn agenda plaatsen.

maar ook met de raadsleden”, aldus Laurens de Graaf,

In die ‘kruistijd’ ging Rombouts mediteren, sporten en

burgemeester van Lopik.

deed hij nog wat laatste voorbereidingen. Zo kon hij
uitgerust en met een fris hoofd aan de raadsvergadering

En dan is daar dat andere attribuut van de voorzitter: de

beginnen. Want een raad heeft recht op een burgemeester

hamer. Het is in Nederland geen gebruik steeds dreigend

in topvorm, aldus Rombouts. “Ben je gestrest, overver-

de hamer te heffen onder het luid roepen van ‘orde,

moeid of als je voorbereidingen een keertje te wensen

orde!’. De hamer is in Nederland toch vooral een teken

overlaten, dan gaat het fout.” 3)

van besluitvaardigheid. Hier wordt ‘aan de weg getimmerd’. De orde handhaven gaat met kleine gebaren: een

Iris Meerts, burgemeester van Wijk bij Duurstede: “Ik wil

knikje, even bezwerend de hand omhoog, een strenge

graag enige luchtigheid en humor in de vergaderingen

blik. Hoe kleiner de gebaren, hoe groter het gezag. Dat

brengen. En dat kan alleen als ik ontspannen ben. Maar

gezag verdient de burgemeester in de raadszaal, maar

weet je wat de ellende is? Je begint de dag met B&W, dat

ook daarbuiten.

duurt tot de lunch. Daarna krijg je een themasessie met
het college. Dan krijg je er met spoed nog iets tussen-

Dit hoofdstuk belicht een aantal aspecten van het

door, dan de agendacommissie die uitloopt en dan nog

voorzitten van de raadsvergaderingen, verrijkt met

even gauw een filmpje opnemen voor het een of het

leerzame ervaringen en een aantal concrete

ander. En dan begin je om half acht met de raadsverga-

handreikingen.

dering en die duurt gewoon vrolijk tot elf uur. Dat gaat
dus niet.”

3) P
 ieter Tops en Rodney Weterings, ‘De hand van Ton Rombouts. Kleine biografie van een Bosch burgemeesterschap (1996-2017)’
(Amsterdam 2017), pagina 49.
4) Titia Lont en Liane Pielanen, ‘Nieuwe burgemeesters op weg. Tips voor de sollicitatie en de eerste 100 dagen ’ (2008), pagina 21.
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De raad in
vergadering

Het belang
van goed
openen
De opening is hét moment om richting
te geven: “Je zet de route uit waarvan
je denkt dat die voor alle deelnemers
het beste is, je refereert aan het gezamenlijke belang en wel zodanig dat
iedereen denkt: ja, we hebben er allemaal belang bij dat we dit zo aanpakken. De opening is ervoor bedoeld dat
de mensen er zin in krijgen. En dat je er
zicht op geeft dat ze hun tijd vandaag
goed gaan besteden.”5) Aldus Gerdi
Verbeet en Alexander Rinnooy Kan in
hun boek ‘Voorzitter! De kunst van
voorzitten zonder hamer’.

Contact maken: iedereen bij de les …
Alleen als er aandacht is, kan de voorzitter effectief
openen. Vlak voor aanvang van zo’n raadsvergadering is
er vaak nog veel geroezemoes, mensen die hun plek nog
moeten innemen, geschuif van stoelen. Maar juist tijdens
die opening wil de voorzitter iedereen bij de les hebben.
Want daar wordt de route uitgezet, worden verwachtingen
uitgesproken, wordt instemming gezocht. Het ‘contact
maken’ is dus nodig om iedereen in de luisterstand te
zetten. Dat contact maken kan door een grap. Of door
het laten vallen van een stilte. Hoe dan ook: zorg voor
een heel bewust begin van de vergadering, want ‘een
goed begin is heel het werk’.

“Het begin van de vergadering is bedoeld om het
gezelschap in de goede stemming te brengen.
Iedereen komt van een andere plek, sommigen
hebben gereisd: je moet ze de gelegenheid geven
even te landen, zorgen dat ze er echt zijn. Je
moet het groepsgevoel weer even tot stand
brengen. Wat dat betreft is een vergadering net
een sportwedstrijd: je begint met de warming-up
en aan het eind krijg je de cooling-down.” 6)

Bouwstenen voor een goede opening
■ Contact maken: iedereen bij de les …
■ Doel: hier werken we naartoe …
■ Context: hier gaat het over …
■ Verwachtingen: gij zult …
■ Eigen rol: ik zal …
■ Instemming: zo gaan we het samen doen dus,
akkoord? …
■ Gedeeld belang: en daar hebben we allemaal
baat bij …

Gerdi Verbeet, oud-voorzitter van de Tweede Kamer

5) Gerdi Verbeet en Alexander Rinnooy Kan, ‘Voorzitter! De kunst van
voorzitten zonder hamer ’ (Amsterdam 2014), pagina 50-51.
6) Gerdi Verbeet en Alexander Rinnooy Kan, ‘Voorzitter! De kunst van
voorzitten zonder hamer ’ (Amsterdam 2014), pagina 47-48.
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Opene

“In het begin handelde ik de raadsagenda nogal technisch af. Zo van:
‘En nu het volgende agendapunt’, en: ‘Wie mag ik het woord geven?’
Inmiddels ben ik me bewust van het belang van die opening. Niet
alleen van de opening van de vergadering, maar de opening van elk
agendapunt. Wat is de aanleiding? Wat is het doel van de bespreking
van dit agendapunt? Wat is hieraan voorafgegaan in de commissievergadering? Ik zet als voorzitter de raadsleden als het ware in de juiste
stand door even de tijd te nemen voor die opening. Je houdt iedereen
gemakkelijker in de spreekwoordelijke kruiwagen door echt even goed
aandacht te besteden aan de opening.”
Laurens de Graaf, burgemeester van Lopik sinds november 2017

Doel: hier werken we naartoe …

is nodig. Het geeft richting. En vooral: het geeft de

Het doel moet helder zijn. Een informerende ronde is

voorzitter een stuur in handen: “Nee, dat gaan we niet

geen oordeelsvorming. Vragen aan de wethouder stellen

doen. Over de route en de regels hebben we zojuist

is heel wat anders dan een discussie tussen raadsleden.

duidelijke afspraken gemaakt.”

Als het doel niet helder is, dan is de vergadering richtingloos en de voorzitter krachteloos. Heel bewust stilstaan

Eigen rol: ik zal …

bij ‘de bedoeling’ geeft de raadsleden richting en, zeker

Maak als voorzitter van de vergadering duidelijk hoe jij

zo belangrijk, het geeft de voorzitter, in dit geval dus

die rol gaat invullen. Is er een overvolle agenda? Zeg dan

de burgemeester, ‘recht en reden’ om in te grijpen en bij

dat je de vergadering gaat helpen door scherp op de tijd

te sturen.

te letten en te sturen. Niet om onnodig haast te maken
natuurlijk, maar om iedereen voldoende tijd te geven en

Context: hier gaat het over …

zodoende recht te doen aan ieders inbreng. Is het een

De toehoorders (publiek in de zaal en ‘de kijkers’ thuis)

complex onderwerp en liggen al te technische vragen op

hebben soms behoefte aan inleidende woorden. Waarom

de loer? Geef dan aan dat je daar scherp op zult zijn, er

hebben we het hierover? Waarom is dit belangrijk?

geen ruimte voor geeft. Zodoende organiseer je duidelijk-

En waar staan we op de route richting het besluit?

heid en voorspelbaarheid: iedereen weet wat de voorzit-

De voorzitter ondertitelt het besluitvormingsproces:

ter zal doen en waarom.

“Hier staan we, hier gaan we naartoe, dat is de eind
bestemming.”

Instemming: zo gaan we het samen doen
dus, akkoord? …

Verwachtingen: gij zult …

De voorzitter staat in dienst van de vergadering. Instem-

Om van A naar B te komen, moeten de deelnemers aan

ming vragen met de route, de aanpak en de spelregels is

de vergadering dingen doen en laten. “Jullie moeten

dus belangrijk: “Zo gaan we het dus doen!?” Met een

geen informerende vragen stellen (die fase is geweest).”

uitroepteken en een vraagteken aan het eind van die zin.

“Jullie moeten niet over de dekking en de uitvoerbaar-

Die instemming organiseren kan en mag snel en impli-

heid beginnen (dat komt later).” Enzovoort. De burge-

ciet. Rondkijken en vaststellen dat niemand bezwaar

meester, de voorzitter, geeft dus heel duidelijk aan wat

maakt is meestal voldoende. De instemming is het

de route, de verwachtingen en de (spel)regels zijn. Dat

mandaat dat je als voorzitter nodig hebt om effectief te

klinkt misschien overdreven, kinderachtig zelfs, maar het

kunnen optreden.
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“Plezier, humor, ontspanning: dat zijn voor mij de
ingrediënten. En die ontspanning is geen vanzelf
sprekendheid. Die moet je organiseren. Ik wil twee
uur voor de raadsvergadering geen afspraken meer
in mijn agenda. Je moet tijd organiseren om bijvoorbeeld even onder de douche te stappen en de dag
van je af te spoelen. Maak een feestje van die raadsvergadering. En iedereen weet: een goed feest staat
of valt met een goede voorbereiding.”
Jaap Paans, burgemeester van Alblasserdam sinds juli 2015

Gedeeld belang: en daar hebben we
allemaal baat bij …
Maak duidelijk dat het vasthouden aan ‘de afgesproken
route en de overeengekomen (spel)regels’ in ieders
belang is. Iedereen wordt er beter van als de vergadering efficiënt verloopt. Het is in ieders belang dat niet
steeds een of enkele raadsleden te veel tijd nodig
hebben. Het lijkt onnodig dit expliciet te benoemen,
maar de voorzitter heeft veel profijt van het nadrukkelijk uitspreken van dit gedeelde belang. Als hij ingrijpt,
is dat in ieders belang. Niet de voorzitter heeft haast,
nee, de vergadering heeft gezegd voortvarend te willen
overleggen. Die wens is leidend voor de voorzitter. De
voorzitter spoort de langprater aan een punt te zetten
omdat de vergadering het zo wenst, niet omdat de
voorzitter er wel klaar mee is.
Moeten steeds al deze ‘bouwstenen’ aan bod komen in
de opening? Het antwoord is ‘nee’. De voorzitter maakt
steeds de afweging welke van die bouwstenen
behulpzaam zijn. Is het een lastig agendapunt? Ligt
het gevoelig? Zijn er raadsleden die met een bepaald
agendapunt op de loop willen? Scenario-vragen.
Dat denken in scenario’s kost tijd. Het vraagt een
gedegen voorbereiding. Goed toegerust beginnen dus.
En goed uitgerust, ook dat is belangrijk.
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Plezier
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De raad in
vergadering

Goed voorbereid en
uitgerust

Het hoofd leegmaken en de vergadering die nog moet
beginnen alvast een keer van A tot Z afspelen. “Zoals
schaatsers of wielrenners, die de wedstrijd die zij gaan
rijden al een keer helemaal in hun hoofd rijden. Daardoor
word je echt één met datgene wat komen gaat. Ik zou
iedereen adviseren dat echt te doen, om op de dag van je
raadsvergadering vanaf half vier ‘s middags gewoon niks
meer te doen. Die raadsvergadering moet je er echt niet
even bij willen doen, dat kan gewoon niet. Dat kan echt

Het heel bewust organiseren van tijd voor
voorbereiding én ontspanning is cruciaal.
Elke topsporter weet dat rust de beste
voorbereiding op de wedstrijd is. Koos
Janssen, burgemeester van Zeist, gaat
voor de raadsvergadering op tijd naar
huis. Om even te sporten. Om rustig een
hapje te eten. Gevolgd door een heel kort
dutje en daarna een goede espresso met
een chocolaatje, een napresso: een nap
gevolgd door een espresso. Koos Janssen
zweert erbij. Daarna fietst hij opgeladen
en opgewekt richting raadsvergadering.

niet.” Aldus Sjors Fröhlich, burgemeester van Vijfheerenlanden, die in zijn tijd als radioreporter jarenlang verslag
deed van de Tour de France.
Marleen Sanderse, burgemeester van Hattem, zorgt
dat er steeds voldoende tijd is om de raadsvergadering
samen met de griffier goed voor te bereiden. Dat
betekent ook voldoende tijd nemen om eventueel een
commissievergadering of delen daarvan terug te kijken:
“Waar lagen de pijnpunten? Wat kan ik verwachten?
En waar kan of moet ik dus op sturen tijdens de raadsvergadering?”
Tijdig en grondig voorbereiden is eenvoudiger gezegd
dan gedaan. De agenda is altijd overvol. Er zijn altijd
dringende zaken. Maar zeker voor beginnende burgemeesters geldt: neem de tijd, investeer in een goede
voorbereiding. Pak je rust.
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Regels
beschermen
de voorzitter
Er zijn in elk geval twee goede redenen
om de regels te kennen. De eerste is
deze: de ‘scheidsrechter’ moet de regels
kennen. De voorzitter van de raad moet
immers uiteindelijk een knoop doorhakken: Mag het wel of niet? Moet het over
of niet? Is het buiten de orde of niet?
Uiteindelijk beslist de voorzitter. Net als
een scheidsrechter moet een voorzitter
kordaat en doortastend zijn. Twijfelen
mag best een keer, maar niet te vaak. Dat
gaat ten koste van het gezag. De griffier
biedt natuurlijk bijstand, maar de voorzitter beslist.

De regels kennen, deskundigheid, is dus belangrijk om
gezag op te bouwen. Eenmaal gezaghebbend wordt al
snel aangenomen dat wat de voorzitter zegt waar moet
zijn, want ja, de voorzitter, die kent de regels.
Er is nog een tweede belangrijke reden om de regels te
kennen. Regels beschermen de voorzitter. Niet jij als
persoon vindt dat iets wel of niet mag. Nee, namens de
vergadering ben jij degene die de regels toepast, zonder
aanzien des persoons en altijd op precies dezelfde wijze.
Dat voorkomt dat je als voorzitter het verwijt krijgt van
willekeur of, erger nog, van partijdigheid. In dat laatste
geval word je speelbal in de politieke arena.

“Het Reglement van Orde van de Tweede Kamer telt vijftien hoofdstukken, en werkelijk
alles wat zich tijdens de vergaderingen kan voordoen staat erin beschreven: wie
wanneer het woord mag voeren, wie waar mag zitten, hoe Kamerleden de bewinds
lieden aanspreken, wat een interruptie precies is. Het zijn regels die er voor een groot
deel op gericht zijn dat de vergadering beschaafd en eerlijk verloopt. Het Reglement
móét ook zo strak zijn, omdat het de voorzitter beschermt. Doordat het Reglement
alles zo precies regelt, kan de voorzitter laten zien dat hij echt onpartijdig is. Juist als
de emoties hoog oplopen, moet de voorzitter zich steeds kunnen beroepen op de
regels. Als de voorzitter een lid herinnert aan zijn spreektijd, aan het aantal interrupties,
aan een teveel aan uitweidingen – dan kan hij zich altijd beroepen op de gemaakte
afspraken en de regels. Het is niet mijn beslissing dat je nu niet meer mag interrumperen,
maar zo hadden we dat afgesproken. Dat beschermt de voorzitter.” 7)
Gerdi Verbeet, oud-voorzitter van de Tweede Kamer

7) G
 erdi Verbeet en Alexander Rinnooy Kan, ‘Voorzitter! De kunst van voorzitten zonder hamer ’ (Amsterdam 2014), pagina 73-74.
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De mores
en de
mensen

“Vooral de eerste drie raadsvergaderingen
heb ik echt een instructie gehad met hoe
dingen liepen. Hoe zit dat ook alweer, een
motie en een amendement en de volgorde
als die in stemming komen? In het begin heb
ik me daar echt op gericht, op het onder de
knie krijgen van de bepalingen uit het Reglement van Orde. Dat moet je echt kennen.
Maar vergeet niet, daar zit ook weer van alles
achter en onder.”

Laurens de Graaf verwijst in het citaat
hiernaast naar de ‘goede gebruiken’, de
mores. Oftewel: de ongeschreven regels.
Het Reglement van Orde kun je lezen en
bestuderen, maar dat geldt niet voor de
mores. Het kost tijd om die mores te
leren kennen. Het vergt inspanningen om
de raads- en vergadercultuur te doorgronden. Het is verstandig om je daar om
te beginnen maar even gewoon in onder
te dompelen.

Laurens de Graaf, burgemeester van Lopik sinds
november 2017

Marleen Sanderse: “Zo’n raadsvergadering heeft een

de raadsleden te leren kennen en ook te typeren, als

dynamiek vanuit de cultuur en daar probeer ik zoveel

zijnde “de bestuurder, de politicus, de stille kracht en dat

mogelijk in mee te gaan, met wat persoonlijke accenten.

soort dingen.” Niet om hen in een hokje te stoppen, maar

En die zijn nooit vanaf dag één in te voeren. Ik moet ook

juist om hun recht te doen, om maatwerk te kunnen

een beetje de raad leren lezen in die vergaderingen en de

leveren. Immers, het ene alfamannetje - of alfavrouwtje

mensen een beetje leren kennen. En dan kijken, met alles

- is het andere niet. Het ene alfamannetje moet je

wat ik de afgelopen tijd geleerd heb en nog ga leren, hoe

meteen laten voelen wie de baas is. Het andere alfaman-

ik die cultuur een beetje mee kan gaan vormen.”

netje kun je beter maar even wat ruimte geven, omdat hij
anders voortdurend het gevecht aangaat en het allemaal

Openstaan voor de vergadercultuur, voor de mores. Leer

veel te veel tijd kost in de vergadering.

die eerst goed kennen. Dat geldt ook voor de raadsleden:
Wat voor mensen zijn dat? Hoe vergaderen die met
elkaar? Wat verwachten die van de voorzitter tijdens de
raadsvergaderingen?
In de woorden van Iris Meerts: “Het is gewoon één grote
familie, zo’n raad.” Waar iedereen zijn plek heeft en zijn
plek kent. Er zijn, zoals dat gaat in families, luidruchtige
types, stille krachten, kletskousen, bruggenbouwers. Je
moet zo’n ‘familie’ leren kennen. Dat kost tijd. Marleen
Sanderse onderschrijft het belang van het tijd nemen om
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Humor
Een voorzitter moet het ijs durven breken
met een grap of een grol. Het haalt even
de stoom van de ketel: de-escaleren als
de spanningen oplopen. Het helpt ook
om te relativeren. Ook dat is soms nodig,
als de emoties hoog oplopen. Regel 6
noemt Iris Meerts dat: “Regel 6 betekent:
neem jezelf niet zo serieus. Ik zeg dus
heel vaak als de emoties of de spanningen
oplopen ‘Mensen, mensen, denk aan
regel 6!’”
Humor kan ook dienstdoen als verpakkingsmateriaal
voor serieuze boodschappen. Een mooi voorbeeld uit de
mond van Henk Jan Meijer, oud-burgemeester van
Zwolle: “Als we net zoveel tijd besteden aan de Perspectiefnota als aan de discussie over het hijsen van de
regenboogvlag naar aanleiding van de Nashville-verklaring, wordt het vast een goed product.” 8)

“Het helpt als je als voorzitter een
beetje ontspanning kunt brengen, door
af en toe een grapje te maken. De boel
een beetje luchtig houden. Dat is ook je
rol als voorzitter. Die rol moet je wel
een beetje liggen, die is moeilijk aan
te leren.”

Zo’n opmerking maak je natuurlijk niet tijdens je eerste
raadsvergadering. Raad en burgemeester moeten eerst
wennen en de tijd krijgen naar elkaar toe te groeien. De
inzet van humor is “een kwestie van proberen, aftasten,
om daarin elkaar te leren kennen en dichterbij elkaar te
komen”, aldus Sjors Fröhlich.

Marleen Sanderse, burgemeester van
Hattem sinds september 2020

8) Lydia Lijkendijk, ‘Lange Lijnen. Henk Jan Meijer, burgemeester van Zwolle ’ (Zwolle 2019), pagina 41.
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“Ik vind het wel ingewikkeld dat je als burgemeester in de raad de pet ‘voorzitter van de raad’
op hebt en ook lid van het college bent, voorzitter van het college zelfs. Om maar eens een
voorbeeld te noemen, dit speelde tijdens mijn eerste raadsvergadering: toen was er een schorsing die door de wethouder werd aangevraagd. Ik bleef in de raadszaal zitten met de raadsleden.
Na afloop zeiden die collegeleden: ‘Nou burgemeester, waarom ben je niet meegelopen tijdens
die schorsing om even te overleggen met ons?’ Toen voelde ik die loyaliteit bijna fysiek. Ik had
echt het gevoel dat ik op mijn post moest blijven als voorzitter van de raad. Inmiddels weet ik
dat ik gewoon mee kan lopen en dat de raad dat ook heel goed begrijpt.”
Sjors Fröhlich, burgemeester van Vijfheerenlanden sinds november 2019

Voorzitter
van raad
én college
Burgemeesters zoeken zeker in het begin
naar het op de juiste manier combineren
van het voorzitterschap van raad en
college. Sjors Fröhlich ondervond het
aan den lijve.
Marleen Sanderse herkent de worsteling. “Het is zo
belangrijk om er heel bewust van te zijn dat ik in zo’n
raadsvergadering eerst voorzitter van de raad ben en
secundair voorzitter van het college. Terwijl ik ook moet
zorgen dat de collegeleden goed aan bod komen. Als dan
een raadslid iets zegt waarvan ik weet, omdat dat in
B&W aan de orde is geweest, dat het net wat anders ligt,
ga ik niet meteen zonder dat die wethouder erom vraagt
zeggen: ‘Ik denk dat wethouder huppeldepup hier nog
wel even op wil reageren’. Dan zou ik te veel de voorzitter
van het college zijn. Hoewel het soms wel goed zou zijn
voor de kwaliteit van de besluitvorming als ik het wel
deed. Dat is dus zoeken. De juiste balans zien te vinden.”

Sjors Fröhlich, burgemeester van
Vijfheerenlanden sinds november 2019
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Dat balanceren zit hem ook in de taal, in het bezittelijk
voornaamwoord dat de voorzitter kiest. Het risico
bestaat dat de burgemeester over ‘wij’ spreekt in de zin
van ‘wij, het college’. Marleen Sanderse zegt: “Daar was
ik me heel bewust van, gelijk vanaf het begin. Ik dacht:
ik moet het college op een bepaalde manier in mijn
taalgebruik op afstand zetten tijdens de raadsvergaderingen. Ik zeg dan: ‘Dat vragen we dan aan hét college.’
Of ik zeg: ‘Daar zal hét college op antwoorden.’ Ik vermijd
dus heel bewust te spreken over ‘ons’ college.”
Die dubbele ‘petten’ laten zich overigens ook voelen
buiten de raadsvergaderingen, bijvoorbeeld in het
fractievoorzittersoverleg, in het presidium of in de
agendacommissie. Daar kan de burgemeester aangesproken worden als lid of zelfs vertegenwoordiger van het
college. Dus als een wethouder zijn stukken te laat
aanlevert, is het al snel: “Goh burgemeester, waarom is
dat stuk weer zo laat?” Dan kan het nodig zijn om even
heel duidelijk te maken met welke pet op je hoofd je
reageert of een standpunt inneemt. Je zit er namelijk ook
als voorzitter van de raad, misschien wel primair als
voorzitter van de raad.

Ontketend
Als voorzitter van de raad wil je soms de verschillende

echt een keer een flinke verdediging moeten houden.

petten heel bewust en voor iedereen zichtbaar kunnen

Toen heb ik gezegd: ‘Ik schors nu, ik geef het woord aan

scheiden. Laurens de Graaf: “Als ik als portefeuillehouder

de plaatsvervangend voorzitter.’ Dus toen heb ik echt

iets moet verdedigen in de raadsvergadering, dan wil ik

gewoon gezegd: ‘We gaan het vanaf nu zo doen: die

dat de plaatsvervangend voorzitter het overneemt. Dat

keten gaat af als ik als portefeuillehouder spreek, want

was echt geen gebruik bij ons. Zo was ‘de cultuur’ niet.

ik heb daar last van.’”

Dat hoefde allemaal niet. Laatst bij de begroting heb ik

20

Niemand wil heel lang vergaderen én niemand wordt graag onderbroken in
zijn of haar betoog. Ziehier een van de dilemma’s waar de burgemeester als
raadsvoorzitter mee te maken krijgt.

Efficiënt
vergaderen
Hoe ga je om met die raadsleden die een vergadering

worden. Even naar mijn microfoon grijpen en dan zeg ik:

aan het woord te zijn, wetende dat anderen in de raad

voorzitter te spreken.” Zoiets. Dat is voor anderen dan

kunnen domineren door en veelvuldig en ook lang

“Met al uw rijke ervaring vergeet u nu ineens via de

verwachten dat je ertegen optreedt?

weer belangrijk, omdat ze zien dat degene die zich
onaantastbaar voelt, toch even terecht wordt gewezen.

In alle eerlijkheid: dat is een zoektocht. Ik heb er wel lol

En verder …?

in om daar een beetje tussen te schipperen. Ik houd het
vaak luchtig door ineens terug te grijpen op een eerdere
situatie: “We hadden net dit aan de hand waar u bezwaar

Wat kan helpen is die vergadercultuur en de omgangs-

tegen maakte, en nu doet u precies hetzelfde.” Dat

vormen in de agendacommissie of in het presidium

spiegelen vind ik wel mijn taak. Soms voer ik ook wel een

bespreekbaar te maken. Ik ben een groot voorstander

gesprek buiten de vergadering om: “Let daar nou even

van het evaluatieve terugblikgesprek op de afgelopen

op, je wordt misschien wat minder effectief als je te veel

raadscyclus. Ik ben ervan overtuigd dat beginnende

het woord vraagt.”

burgemeesters daar veel baat bij kunnen hebben, omdat
je daardoor welhaast ongemerkt veel ophaalt waar je je

Niet beleren en bestraffen, maar spiegelen dus?

inzicht mee kunt vergroten. Dat helpt je als burgemeester in de raadsvergaderingen een interventie te doen,

Ja, inderdaad. Ik vind dat ik als voorzitter ook mag

wetende dat die op steun kan rekenen. Die terugblikken

vertrouwen op het zelfcorrigerend mechanisme binnen

geven dus richting en ook een soort mandaat.

de raadsdynamiek. Ook hier geldt dat ik soms gewoon
even op mijn handen moet blijven zitten. Laat ze eerst

Jaap Paans, burgemeester van

elkaar aanspreken en corrigeren. Ik kan natuurlijk wel
wat ‘helpen’ door op momenten even wat formeler te

Alblasserdam sinds juli 2015

Koos Janssen kan hierover meepraten. “Sommige

Ook in Zeist wordt er consequent geëvalueerd. Dat helpt

raadsleden willen wel 10 keer in een halfuur het woord

om samen mores en cultuur te maken. Dat heb je als

voeren. Nou dan heb ik wel 10 keer beleefd geknikt, maar

burgemeester nodig om goed te kunnen voorzitten. “We

dan hebben ze maar eenmaal het woord gekregen. Of

beginnen in Zeist om 19.30 uur en we zijn uiterlijk om

even m’n hand zo van ‘Ja, ik heb je gezien’. En dan zijn

23.00 uur klaar. Bij ons mag het nooit langer duren, dan

er raadsleden die mij appen tijdens een vergadering.

moeten we verder vergaderen op een tweede avond. Er

Dat iemand te lang aan het woord is en of ik even wil

komt bijna nooit een tweede avond. Ik ben best streng

ingrijpen. Nu, dat doe ik natuurlijk nooit. Want ze hebben

eerlijk gezegd.”

het altijd over een ander en als ze dan zelf het woord
krijgen, praten ze drie keer zo lang als degene bij wie ik
moest ingrijpen. Het komt allemaal voor. En dat is
helemaal niet erg.”
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Onderbreken:
een kapstok
Het werk van de voorzitter bestaat voor
een belangrijk deel uit onderbreken. Dat
is overigens gemakkelijker gezegd dan
gedaan. Veel voorzitters moeten een
drempel over voordat ze iemand onderbreken.

evalueren zo belangrijk. Terugblikken en in gesprek

Het hebben van een mandaat werkt drempelverlagend.

■ De reden geven (te veel tijd, buiten de orde, herhaling)

Daarom is de opening ook zo belangrijk. Daar is dat

■ Begrip tonen (en zo mogelijk een uitweg bieden)

mandaat als het ware georganiseerd: “Zo gaan we het

■ Beroep of appel (op gemaakte afspraken, op belang

blijven, vooral ook met de fractievoorzitters, want die
heb je nodig als bondgenoten.”
Als het mandaat geregeld is en de bondgenoten klaarstaan, dan helpt deze kapstok bij het onderbreken:

van anderen/het collectief)

doen, dat vraagt iets van ons allen, ik zal dus streng zijn,
in ieders belang.” De instemming die erop volgt is het
mandaat. Het ‘ik zal’ wordt op dat moment een opdracht:

Voorbeeld

‘voorzitter gij zult …’.

“Ik onderbreek u omdat u [REDEN] in herhaling valt en de
casuïstiek die u nu inbrengt niet meer is dan een

Naast een mandaat is het zaak te zorgen voor bondgeno-

illustratie van hetgeen u zojuist heeft gezegd. Ik neem

ten. Koos Janssen: “En als ik dan een keer bij wijze van

direct aan dat de casus die u wilt toelichten [BEGRIP]

spreken met mijn hand op tafel sla, welke raadsleden

zeer illustratief is. En het is te waarderen dat u zich

zouden dan zeggen ‘Joh Koos, als jij dat signaal maakt

heeft verdiept in deze kwestie en het met zo veel

dan springen wij voor jou in de bres’, want dan hoef ik

betrokkenheid brengt, maar [BEROEP of APPEL] u kunt

de rest niet te horen, snap je? Wat voor codes heb je?

net als ik tellen en dus weet u dat er nog vier fracties

Hulptroepen, wie zijn je hulptroepen? Daar moet je het

het woord willen voeren in deze eerste termijn. Ook zij

gewoon een keer op een handige manier over hebben.

moeten hun bijdrage kunnen leveren, dat zult u niet

Van ‘Jongens, wie helpt mij een handje?’ Daarom is dat

betwisten.”

interventie plaatsen

Reden
(zoals: te veel tijd, buiten
de orde, herhaling)

Begrip

Beroep

(tonen) en zo mogelijk

doen (op bijvoorbeeld het collectief

een uitweg (bieden)
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belang, belang bespreking volgende
agendapunt, etc.)

“Op een gegeven moment ben ik begonnen met het heel nadrukkelijk benoemen van de diverse fases in het besluitvormingsproces: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. De
raadsleden waren zich daar niet meer echt bewust van. Dat is te
verklaren door onze vergaderstructuur, maar het is ook cultuur.
Ik ben bewust gaan kaderen: ‘Dames en heren, de beeldvorming
hebben we gehad, we gaan nu een oordeel vormen.’”
Laurens de Graaf, burgemeester van Lopik sinds november 2017

Ondertitele

Machinist &
conducteur

Naast een machinist is een goede voorzitter ook een

Dat ondertitelen is om meerdere redenen van belang.

conducteur: degene die uitlegt, die als het ware de

Het is belangrijk voor diegenen die meekijken, op de

ondertiteling verzorgt: “Hier staan we, hier gaan we

publieke tribune en thuis, zodat zij beter begrijpen wat er

naartoe.” Door te ondertitelen stuurt de voorzitter.

gebeurt en waarom. Het voordeel van dat ondertitelen is

Machinist en conducteur vallen op dat moment samen.

ook dat de voorzitter steeds even ‘in de lucht is’. Dat hij

Dat is precies wat Laurens de Graaf in bovenstaand

of zij voor iedereen zichtbaar degene is die de vergade-

citaat duidelijk maakt: sturen door te ondertitelen en

ring leidt, die de teugels in handen heeft.

al duidend sturen.

Schorsen
Een voorzitter moet uiteindelijk een besluit nemen,
maar dat hoeft niet altijd in een split second. Sjors
Fröhlich: “Dat heb ik geleerd ja, neem gerust even
de tijd. Leg die raadsvergadering maar gewoon
even stil. Ik ben nogal van het doorpakken. Maar
dat is niet altijd goed. Soms moet je iedereen – en
ook jezelf dus – juist even tijd gunnen om na te
denken, te overleggen.”
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Meningsvorming
stimuleren
Soms duren raadsvergaderingen lang
omdat raadsleden veel vragen (blijven)
stellen. Wellicht worden er ook wel
standpunten uitgewisseld, maar dat is
nog altijd wat anders dan argumenten
uitwisselen. Kan de voorzitter van de
raadsvergadering het debat stimuleren?
En hoort dat tot het takenpakket?

Iris Meerts herkent dat gevoel van verantwoordelijkheid
voor een goed debat en deugdelijke besluitvorming. “Ik
vind niks over de inhoud, want dat is echt niet aan mij,
maar ik vind het wel mijn taak om te investeren in het
goede gesprek, het uitwisselen van argumenten en echt
naar elkaar luisteren.”
Het is zoeken om buiten ‘de politiek’ te blijven, maar wel
bij te dragen aan het goede gesprek en de kwaliteit van
de besluitvorming. Deze zinnen kunnen helpen:
■ Zijn met het oog op het nemen van een goed besluit
alle relevante aspecten voldoende aan de orde
geweest?
■ Is er voldoende tijd geweest en genomen om stil te
staan bij de diverse perspectieven en opvattingen
die hierover in de samenleving leven?
■ U heeft allen veel vragen gesteld aan het college.
Heeft u nog vragen aan elkaar? Kent u elkaars
argumenten en de weging die daaraan wordt
gegeven?
■ U stelt allen veel politieke vragen, maar het blijft

“Ik vind dat het gesprek in de raads
vergadering vooral door de politici zelf
gevoerd moet worden. Maar ik vind wel
dat we als samenleving gebaat zijn bij
het meer wisselen van argumenten en
elkaar bevragen op de diepere betekenis
ervan. Dat stimuleer ik, maar meer
in het presidium dan in de raadsvergadering zelf.”

gissen naar uw voorlopige standpunten en de onderbouwing daarvan. Heeft u nog tijd nodig voor dat
onderlinge gesprek?
Het is een kwestie van verleiden, van uitnodigen. Dat kan
een voorzitter doen door samen te vatten. Laurens de
Graaf: “Dat samenvatten, aan het slot en ook na de
eerste en tweede termijn, dat is er eentje. En daar ben ik
nu nog steeds mee bezig om te kijken hoe ver ik daarin
kan gaan. Uiteindelijk moet ik niet inhoudelijk worden,
maar ik kan de raadsleden wel helpen door samen te

Jaap Paans, burgemeester van Alblasserdam

vatten wat nu zo’n beetje de voorlopige conclusie is. Om

sinds juli 2015

scherpte te krijgen en door te kunnen of juist te vertragen omdat er onvoldoende scherpte is.”
Het is zoeken en proberen. Een samenvatting kan ook
steeds het begin zijn van een nieuwe termijn: “Nee
voorzitter, zo heb ik het niet gezegd. Ik zei …” Dat kost
tijd en het kan de burgemeester kwetsbaar maken voor
het verwijt de zaken steeds te gekleurd samen te vatten.

24

Goed
afhechten,
afronden
en afsluiten
“Laat de vergadering een beetje vrolijk
eindigen, zodat iedereen welgemoed
naar huis gaat en zich alweer verheugt
op de volgende keer.” 9)

Een voorzitter moet kunnen afsluiten, afronden en
afhechten. Afhechten betekent: de losse eindjes samenbrengen. Zijn er toezeggingen? Komen er nagezonden
stukken? Soms is de tijd op, maar de bespreking nog niet
klaar. Dan moet de voorzitter tot een afronding komen.

Het zal niet altijd lukken om in vrolijkheid te eindigen,

Hij of zij moet dan zorgvuldig verwoorden wat er nog te

maar het is belangrijk dit advies ter harte te nemen. Om

doen is (welke bespreekpunten liggen er nog? Wie mag

te beginnen is het nodig om in elk geval voldoende tijd

het woord nog voeren? In welke volgorde?) en hoe dat

te nemen voor het slot. Te vaak schiet het erbij in, want

vervolg zal worden voortgezet. Dat moet zorgvuldig,

het is al laat, iedereen zit te schuiven en is de tas al aan

want over het vervolgproces kan de vergadering het

het inpakken.

oneens zijn.

9) Gerdi Verbeet en Alexander Rinnooy Kan, ‘Voorzitter! De kunst van voorzitten zonder hamer ’ (Amsterdam 2014), pagina 153.
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Een voorstel van orde is dan nooit ver weg. Die zorgvul

Cooling-down

dige afronding kost tijd. Neem er dus ook de tijd voor

Tijdens een vergadering kan de temperatuur letterlijk,

om irritaties te voorkomen. Pas als er is afgehecht en

maar ook figuurlijk hoog oplopen. Het is de taak van de

afgerond kan er formeel worden afgesloten.

voorzitter om dan te zorgen voor een goede coolingdown. Soms is het genoeg om te benoemen hoe het

Onderstaande bouwstenen helpen om goed te eindigen.

gesprek is verlopen. Bijvoorbeeld:

En ook hier geldt, net als bij de bouwstenen voor de
opening: je hebt ze waarschijnlijk nooit allemaal nodig.

■ “Ik heb gemerkt dat het onderwerp ons na aan het

De ene keer kan de afsluiting kort en zakelijk, de andere

hart ligt en ons heel direct raakt…”

keer is het juist goed om de tijd te nemen voor reflectie

■ “Er is vanavond heel open met elkaar gesproken over

op het proces of om complimenten uit te delen.

een onderwerp dat ons allen raakt. Daar zijn soms
stevige uitspraken bij gedaan. De uitdaging is met
elkaar te zoeken naar oplossingen die breed worden
gedragen.”

■ Nog even terugkomen op het doel: …“Het is ons

Soms is het benoemen al genoeg om ruimte en/of

gelukt…”

urgentie te creëren voor een vervolgstap in het proces.

■ Cooling-down: … even de tijd nemen om af te koelen,

Complimenten en waardering

zeker als de emoties hoog zijn opgelopen.
■ Complimenten en waardering: …“Dat hebben we goed

Raadsleden werken hard en steken veel tijd en energie in

gedaan samen.”

het raadswerk. Dat mag de voorzitter (af en toe best)

■ Gemaakte afspraken opsommen (inclusief toezeg

benoemen en belonen. Bijvoorbeeld:

gingen): …“Dit is dus besloten en afgesproken.”
■ Aandacht voor het vervolg: …“En zo gaan we verder.”

■ “Wat goed dat we zoveel hebben bereikt vanavond.
Volgens mij is er geen onvertogen woord gevallen,

Doel bereikt?

terwijl er wel op het scherpst van de snede is gedis-

Het samenvatten van het resultaat is om meerdere

cussieerd. Dank aan allen daarvoor.”

redenen waardevol. Het maakt om te beginnen zichtbaar
wat de opbrengst is: dit hebben we bereikt, het doel is
dus gehaald.
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Met zo’n zin investeert de voorzitter ook meteen in de
volgende vergadering. Het is verwachtingsmanagement.
Twee vliegen in één klap dus.

Gemaakte afspraken benoemen
Tijdens de vergadering worden regelmatig zaken toegezegd. Een portefeuillehouder kondigt aan nog een stuk
na te sturen. De afsluiting is een goed moment om deze
‘afspraken’ op een rijtje te zetten. Afhechten dus.

Benoemen vervolgproces
Voor de aanwezigen en ook voor het publiek is het
belangrijk om heel helder te maken wat op welke wijze
een vervolg krijgt. Bijvoorbeeld:
■ “Ik stel dus vast dat u het eens bent over het feit dat
we alleen dit specifieke punt tijdens de volgende
vergadering nog met elkaar bediscussiëren?”

Laurens de Graaf, burgemeester
van Lopik sinds november 2017

Zet jezelf te kijk organiseer feedback
“Dat observeren heb ik georganiseerd met de burgemeester
uit een van de buurgemeenten. Dat wil ik erin houden, dat ik
één keer in de zoveel tijd bij een andere burgemeester die de
raad voorzit op de tribune plaatsneem of op het scherm
meekijk. Of juist een burgemeester uitnodig: ‘Kijk eens een
keertje mee.’ En dan ook bij elkaar in het presidium komen
als die betreffende vergadering wordt geëvalueerd.”
Laurens de Graaf, burgemeester van Lopik sinds november 2017
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De raad
in bedrijf
“Als je van plan bent te gaan solliciteren, moet je verbinding maken met die gemeente. Door er met je partner te
gaan fietsen, rond te kijken en dat soort dingen. Maar
ook door te doorgronden hoe de politiek daar functioneert. Dat kan tegenwoordig vrij eenvoudig door de
beelden van de vergaderingen te bekijken.
Wat is de dynamiek? Pas ik bij die dynamiek? Hoe gaan
ze met elkaar om in de raad? Pas ik in die cultuur?
Wat vraagt die raad van mij? Heb ik dat in huis?”
Laurens de Graaf, burgemeester van Lopik sinds november 2017

Een gemeenteraad is ook een klein bedrijf.
Met een eigen ‘organisatiestructuur’,
met diverse functionarissen en formele en
informele leiders. Ook dat organisatieaspect van de raad moet je leren kennen.
Is er een presidium en/of een agendacommissie? Heeft de burgemeester daar
een rol in? En welke dan?

Dat verdiepen in de raad, in de organisatie en de cultuur,
begint voorafgaand aan het versturen van de sollicitatiebrief en gaat door na de voordracht. Op dat moment
begint een belangrijke periode, die loopt tot aan de
installatie. Zie ook de publicatie ‘Nieuwe burgemeesters

op weg. Tips voor de sollicitatie en de eerste 100
dagen’. 10) Daarin wordt het advies gegeven om in die
periode tussen voordracht en installatie een ‘omgevingsverkenning’ te maken.

Een aantal antwoorden heb je natuurlijk al gekregen
tijdens de gesprekken met de vertrouwenscommissie,

Eenmaal geïnstalleerd begint de kennismaking met alle

maar in de weken voorafgaand aan en na de installatie

fracties, de raadsleden en de medewerkers van de griffie.

is er gelegenheid om dat bedrijf echt te leren kennen.

Ervaren burgemeesters geven deze tip: eerst heel goed
kijken hoe de hazen eruitzien, dan kijken hoe de hazen

Die raad heeft net als elke organisatie of bedrijf een

lopen en pas daarna komt eventueel de vraag op tafel

eigen cultuur. Met ongeschreven regels en eigen

hoe je die hazen anders zou kunnen laten lopen. Want

omgangsvormen, rituelen en gebruiken. Zo’n raad en de

“veranderen is iets van de lange adem”, aldus Henk Jan

daar dominante ‘cultuur’ moet wel passen bij de nieuwe

Meijer, oud-burgemeester van Zwolle.11) Het boek dat

burgemeester. Daarom heeft Sjors Fröhlich eerst goed

bij zijn afscheid verscheen, kreeg niet zonder reden de

gekeken naar de raad voor hij besloot te solliciteren in

betekenisvolle titel ‘Lange lijnen’. Burgemeesters hebben

Vijfheerenlanden. “Ga ik daar lol van hebben? Vind ik het

de tijd.

leuk om zo’n raadsvergadering voor te zitten? Zijn dit
mensen die de nieuwe gemeente vooruit willen helpen?

Dit hoofdstuk gaat over de raad in bedrijf en over de raad

Voor mij was dat echt een voorwaarde om te gaan sollici-

als bedrijf. Met aandacht voor een aantal zaken die elke

teren. Ik had echt het gevoel: ja, hier zitten 31 mensen

beginnende burgemeester moet weten over de organi

die vooruit willen, die allemaal vanuit hun eigen omge-

satie en het functioneren van de raad.

ving, hun eigen politieke, maatschappelijke en levens
beschouwelijke achtergrond willen gaan voor die nieuwe
gemeente.”

10) T itia Lont en Liane Pielanen, ‘Nieuwe burgemeesters op weg. Tips voor de sollicitatie en de eerste 100 dagen ’ (2008), pagina 41.
11) Lydia Lijkendijk, ‘Lange Lijnen. Henk Jan Meijer, burgemeester van Zwolle ’ (Zwolle 2019), pagina 76.
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De raad
in bedrijf

Passen raad
en burgemeester
bij elkaar?
Jaap Paans, burgemeester van Alblasserdam,
is van mening dat veel aspirant-burge
meesters - dit geldt overigens ook voor
burgemeesters die naar hun volgende
gemeente solliciteren - zich regelmatig
te weinig verdiepen in de raad en in wat
die raad vraagt en nodig heeft.

“Nog te vaak komen burgemeesters er
te laat achter dat ze in een film zijn
gestapt waar ze helemaal niet voor
hebben getekend. Ze hebben naar de
profielschets gekeken en gedacht: ik
ben geschikt, want ik heb dat netwerk
in Den Haag, ik ben die ondernemende
voorman, ik heb die ervaring met veiligheidsvraagstukken. Maar ze hebben dus
niet echt goed gekeken naar de raad,
hoe die ‘in elkaar zit’ en wat daar
allemaal nodig is.”

Paans, die jarenlang griffier was voor hij burgemeester
werd, voegt daaraan toe dat veel raden ook te weinig op
hun strepen staan. “De raad mag zich wel wat groter
maken.” Agendeer het thema ‘de burgemeester en de
raad’ wat prominenter in die sollicitatieprocedure, is zijn
advies. Dat is goed voor de raad én goed voor die
solliciterende burgemeesters.

Jaap Paans, burgemeester van Alblasserdam

De burgemeesters die we voor dit boek hebben geïnter-

sinds juli 2015

viewd zijn eenstemmig: verdiep je al voor je sollicitatie in
de raad en in de raadscultuur. Gelukkig zijn veel raadsvergaderingen tegenwoordig terug te kijken.
■ Hoe spreekt men elkaar aan, met welke toon?
■ Hoe wordt er non-verbaal gecommuniceerd?
■ Zijn de interrupties gericht op verduidelijking, op
elkaar beter begrijpen of vooral bedoeld als verdacht-

Wat staat daarin over de raad? Stel vooral ook zelf vragen

making?

over de raad, de cultuur, het ‘in positie’ zijn als raad. Hoe

■ Wie is het meest aan het woord?

ziet de raad zichzelf? Zijn ze tevreden over hun eigen

■ Wordt er gelachen?

functioneren en positie? Welke ambities heeft de raad en

■ Kunnen ze relativeren?

wat voor ‘soort’ burgemeester heeft die raad naar eigen

■ Worden er complimenten uitgedeeld?

zeggen nodig om die ambities waar te kunnen maken?

■ Spreekt men elkaar aan op gedrag, op de lengte van
Iris Meerts, burgemeester van Wijk bij Duurstede, heeft

de bijdragen, op taal en toon?

‘het klasje12)’ gevolgd en met een aantal burgemeesters
Krijg je er zin in? Lijkt het je leuk die raad voor te zitten?

meegelopen. “Maar de dag dat je burgemeester wordt,

Daartussen te zitten? Pas jij bij die raad en heb jij in huis

om twaalf uur ‘s nachts, heb je nauwelijks een idee wat

wat die raad nodig heeft?

het echt inhoudt. Je springt werkelijk op een rijdende
trein. Ik was voorbereid, ik had raadsvergaderingen

Het vragen stellen gaat door tijdens de sollicitatie

bekeken, maar eigenlijk heb je als startende burgemeester

procedure. Op dat moment ligt de profielschets op tafel.

geen flauw idee waar je precies aan begint.”

12) Officieel het oriëntatieprogramma voor burgemeesters, ook wel het ‘zij-instromersprogramma’ genoemd of dus kortweg
aangeduid als ‘het klasje’.
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“In het burgemeestersklasje dat ik heb mogen volgen is die raad wel wat onderbelicht. Want kijk, in dat klasje zit je toch snel op de hardere kant: crises, openbare
orde, Openbaar Ministerie, dat soort dingen. Ik heb ook meegelopen met een aantal
burgemeesters. In die meeloopstages is ‘de raad’ natuurlijk ook steeds onderwerp
van gesprek. Ik heb bijvoorbeeld aan Liesbeth Spies [burgemeester Alphen aan den
Rijn] gevraagd: ‘Als jij het college voorzit, hoe hoog zit de raad dan in je hoofd? En
andersom, als je de raad voorzit, hoe hoog zit dan het college in je hoofd, en is dat
duidelijk voor jezelf?’ Dat is natuurlijk voor zo’n ervaren burgemeester wel duidelijk,
maar ik wilde dat soort dingen weten voordat ik besloot te gaan solliciteren. Je kunt
als beginnend burgemeester natuurlijk nooit op alles goed voorbereid zijn. Maar met
de kennis van nu weet ik dat de raad en alles wat daarbij komt kijken in mijn voorbereiding onderbelicht is geweest.”
Laurens de Graaf, burgemeester van Lopik sinds november 2017

Verkennen,
voorbereiden,
kennismaken
Waar bestaat dat verkennen, dat voorbereiden en dat

Je hebt het over de mores, over pappenheimers. Is dat

kennismaken uit?

gewoon vragen stellen als: Wat is hier gebruikelijk?
Wie zijn de deugnieten in de raad? Wie zijn de stille
krachten, enzovoort?

Het Reglement van Orde goed bestuderen. Inzicht krijgen
in de mores. Een raads- en een commissievergadering
goed bekijken, je pappenheimers leren kennen: Wat zijn

Ja.

de gewoontes? Wie komt wanneer aan het woord? Zijn er

Wie benut je daar dan primair voor?

spreektijden? Hoe gaat men om met interrumperen? Dat
soort dingen.

De griffier, de gemeentesecretaris, mijn voorganger

Vooral goed kijken dus?

en de waarnemer. Dat is natuurlijk ook een zeer waardevolle bron.

Ja, zo’n raadsvergadering heeft een eigen dynamiek. Die
komt mede voort uit de cultuur van de gemeenschap.
Daar zul je zeker in het begin toch vooral zoveel mogelijk
in meegaan, om pas later eventueel wat eigen accenten

Marleen Sanderse, burgemeester

te zetten. Ik moest eerst die raad een beetje leren lezen

van Hattem sinds september 2020

en de mensen een beetje leren kennen.
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De griffier
In de weken voor en na de installatie is die
griffier een onmisbare gids en vraagbaak. De
griffier kent als geen ander de regels, de
raadsleden en de mores. Bovendien is die
griffier je rechterhand tijdens de vergaderingen, en ook ervoor en erna.

De functie van griffier is in 2002 in de Gemeentewet
opgenomen. De taken van de griffier zijn als het ware
afgesplitst van de taken van de toenmalige functie van
de gemeentesecretaris. Het is dus nog een relatief
nieuw vak, dat griffierschap. De taakomschrijving voor
de griffier is in alle gemeenten min of meer hetzelfde,
maar de manier waarop er invulling aan wordt gegeven
verschilt. Griffiers zijn er in soorten en maten. Van het
type ‘secretaris’ dat vooral bezig is met de stukkenstroom en het organiseren van de vergaderingen tot en
met de ‘strategisch adviseur’. De invulling die aan de
functie kan worden gegeven hangt in de praktijk vaak
samen met de omvang van de griffie. De ruimte die de
griffier neemt en krijgt en diens rolinvulling zijn ook
bepalend voor de ondersteuning waar de burgemeester

“De gemeentesecretaris is secretarisdirecteur van een organisatie die ook de
politieke doelen van de wethouders in
het college en de coalitie moet bedienen.
Terwijl die griffier, net als jij, onafhankelijk
en neutraal in het ambt moet staan. Er
is geen andere functionaris die er op
dezelfde manier in zit als jij.”

op kan rekenen. Is de griffier in staat en in positie
om gevraagd en ongevraagd te adviseren? Heeft de
griffier gezag?

Jaap Paans, burgemeester van Alblasserdam
sinds juli 2015

Jaap Paans, burgemeester van
Alblasserdam sinds juli 2015
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De griffier zorgt ervoor dat het vergader- en besluit
vormingsproces een geoliede machine is: de faciliteiten

“Het moet allemaal wel kloppen. Als je in
een te donkere zaal zit omdat de lampen
zijn uitgevallen, nou, probeer dan maar
eens een raad fatsoenlijk voor te zitten. Of
als je je kleren openhaalt aan de meubels.
Of omdat de akoestiek niet goed is. Of
omdat je voortdurend een zoemtoon hoort.
Dat draagt allemaal niet bij aan dat leiderschap in een raadsvergadering.”

in de raadszaal, de agenda, de verslaglegging, de
archivering, de vindbaarheid van de stukken, enzovoort.
De griffier heeft en neemt idealiter de ruimte te adviseren aan raadsleden, fracties, het presidium, de ambtelijk
stellers van voorstellen, de burgemeester, enzovoort. De
griffier kan ook als taak(opvatting) hebben bij te dragen
aan het vakmanschap van raadsleden: het organiseren
van studiedagen en het aanbieden en organiseren van
coaching en training (individueel, per fractie of voor de

Koos Janssen, burgemeester van Zeist sinds

raad als geheel). Sommige griffiers hebben nadrukkelijk

januari 2006

de taak de controlerende rol van de raad op een hoger
plan te tillen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat
inwoners en maatschappelijke partners bijdragen aan
toezicht en controle op bestuur en beleid. Afhankelijk
van de beschikbare tijd en de door de raad gestelde
prioriteiten heeft de griffier in sommige gemeenten de
opdracht te investeren in verbindingen tussen raad en
samenleving. Informatie over taken, werkveld en
prioriteiten van de griffier is te vinden in de ‘Instructie

voor de griffier ’ en - indien aanwezig - in een griffie
jaarplan.

“De griffier is echt mijn tandem, die
heb en had ik zeker ook in het begin
hard nodig.”

Het beoordelen van de taakopvatting, het werkveld, de
rolinvulling en dus de positie van de griffier, is belangrijk.

Laurens de Graaf, burgemeester van Lopik

Samen met die griffier vormt de burgemeester idealiter

sinds november 2017

een tandem. Dan is het belangrijk om op elkaar ingespeeld te zijn, te weten wie op welk moment stuurt, te
weten of de ander mee trapt. Het wordt met recht een
vitale relatie genoemd, die zeer bepalend is voor de mate
waarin de burgemeester zaken voor elkaar weet te
krijgen met, voor en in de raad.
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De griffier heeft - als het goed is althans – ‘voelsprieten’
en weet wat er bij de oppositie en in de coalitie speelt en

“Ik heb op de maandag altijd een gesprek
met de griffier. Dan reflecteren we altijd.
Terugkijken, vooruitkijken, even presidium,
raadscommissie en raad langslopen.”

hoe raadsleden ‘erbij zitten’. Hij of zij registreert bewegingen, emoties, irritaties al voordat ze voor iedereen
zichtbaar zijn. Daardoor kan een griffier doorgaans goed
inschatten wat er kan gebeuren en wat er hoogstwaarschijnlijk gaat gebeuren. Belangrijk tijdens de voorberei-

Laurens de Graaf, burgemeester van Lopik

ding op de raadvergaderingen, noodzakelijk om als-dan-

sinds november 2017

vragen te kunnen stellen, scenario’s te bedenken en op
‘alles’ voorbereid te zijn.
Het kost vanzelfsprekend tijd om op elkaar ingewerkt te
raken. De griffier was ingespeeld op de vorige burgemeester en heeft in die periode gewoontes en gebruiken
ontwikkeld. Daarom is het zo belangrijk, zeker in die
eerste maanden, om ruim de tijd te nemen voor een
goede voorbereiding op de raadsvergaderingen. En ook

schorsen en te overleggen met de griffier. Beter een

tijdens de vergadering geldt het devies: neem zo nodig

goed besluit dat kan worden uitgelegd, dan een te snel

de tijd. Het is geen teken van zwakte om even te

besluit dat niet goed kan worden onderbouwd.

Het Reglement
van Orde
Het is belangrijk grondig kennis te nemen
van het Reglement van Orde. De raads
leden verwachten immers van hun voorzitter dat hij of zij de regels kent. Is er
onduidelijkheid over de stemvolgorde? Is
niet duidelijk of de stemming schriftelijk
moet? Op zo’n moment kijkt iedereen
naar de voorzitter. Jij hakt de knoop
door. Van de griffier mag je verwachten
dat hij of zij, al dan niet in een korte
schorsing, je snel en goed adviseert.

Een burgemeester die goed op de hoogte is van de regels
wekt vertrouwen en bouwt gezag op. Bovendien: kennis
van de regels beschermt de voorzitter. Want wie de
regels kent en consequent toepast, zit onafhankelijk
voor. Geen uitzonderingen, geen voorkeursbehandeling,
geen willekeur. Dit is geen pleidooi voor rigiditeit, want
soms is het nodig om rekkelijk in plaats van precies te
zijn. Maar zeker voor beginnende burgemeesters geldt
dat zij houvast vinden in het Reglement en aan gezag
kunnen winnen door het te kennen en consequent toe te
passen.
Het Reglement van Orde goed bestuderen voorafgaand
aan je eerste raadsvergadering biedt overigens geen
garanties. Iris Meerts kan erover meepraten. “In een van
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mijn eerste vergaderingen, wij zijn met 19 raadsleden,

“Ik heb me een keer, dat was bij de kadernota, niet aan

loopt iemand de raadszaal uit, want die wilde niet

de geldende gebruiken gehouden, door bij de algemene

meestemmen over een bepaald onderwerp. Ten eerste:

beschouwingen niet van de grootste naar de kleinste

dat is niet de bedoeling. Als er geen sprake is van

fractie te gaan. Ik was gewoon met een van de fracties

belangenverstrengeling, dien je deel te nemen aan de

begonnen. Ik kreeg nadien woedende reacties. Dat was

stemming. Maar goed, er waren er dus nog 18 en toen

echt niet de bedoeling, werd me te verstaan gegeven.”

staakten de stemmen. Ik had werkelijk geen idee wat er

Een belangrijke les voor Laurens de Graaf, burgemeester

moest gebeuren. De griffier wist het op dat moment ook

van Lopik: ongeschreven regels kennen en toepassen.

niet. Uitzonderlijke situaties, daar kun je vergif op

Want het gewoonterecht is zeker zo belangrijk als het

innemen, die gaan je overkomen.”

Reglement van Orde, zo niet belangrijker. Ook hiervoor is
de griffier je belangrijkste vraagbaak en adviseur.

Naast de geschreven regels zijn er ongeschreven regels

Ter illustratie een paar voorbeelden van gebruiken en

die de burgemeester geacht wordt te kennen en toe te

gewoonten die per gemeente verschillen. Belangrijk om

passen.

daar snel van op de hoogte te zijn:

De volgorde
van spreken

Wanneer krijgt
het college het
woord

Hoe verloopt
het stemmen

Iets ogenschijnlijk simpels als

En wanneer krijgt het college

En hoe verloopt het stemmen

wat Laurens de Graaf ondervond:

het woord? Direct bij aanvang

over moties en amendementen?

de volgorde van spreken. Zeker

of pas nadat alle fracties hebben

Vaak gaat het zo: eerst de motie(s)

bij de bespreking van bijvoor-

gesproken? De volgorde die

(dat zijn de oproepen tot …),

beeld de begroting of een ander

wordt gehanteerd is vaak

vervolgens de amendementen

groot onderwerp kan een

geworteld in lokale opvattingen

(wijziging van het dictum, ofwel

plaatselijk gebruik van toepas-

over het dualisme en hoe dat in

het voorgenomen besluit) en tot

sing zijn. Bijvoorbeeld van de

de besluitvorming vorm moet

slot het in stemming brengen

grootste naar de kleinste fractie.

krijgen.

van het voorgenomen besluit

Of juist afwisselend van groot

(het dictum). Maar er zijn ook

naar klein, al dan niet gecombi-

gemeenten waar de moties juist

neerd met afwisselend het woord

helemaal op het eind in stem-

aan een coalitie- en opposi-

ming worden gebracht.

tiefractie.

Reglement van Orde
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De vicevoorzitter
van de raad
Over verschillen gesproken: ook de rollen en taken van de
vicevoorzitter verschillen van gemeente tot gemeente, en
daarmee verschilt dus ook de positie die hij of zij inneemt.
De Gemeentewet bepaalt dat de gemeenteraad de

Om inzicht te krijgen in de (organisatie van de) raad, de

bevoegdheid heeft om uit zijn midden een waarnemend

raadsleden en de raadscultuur zijn de gemeentesecretaris

raadsvoorzitter aan te wijzen. Dat hoeft overigens niet.

en de wethouders belangrijke bronnen. Zij bezien en

Doet de gemeenteraad het niet, dan wordt het voorzit-

waarderen de dingen zonder twijfel (heel) anders dan de

terschap bij afwezigheid van de burgemeester waar

griffier en de vicevoorzitter. Vraag de secretaris en de

genomen door het langstzittende lid van de raad.13)

wethouder bijvoorbeeld:

De vicevoorzitter kan meer zijn dan ‘slechts’ de invalvoorzitter van de raadsvergadering. Als uitkomst van de

■ Hoe zij de raad typeren.

dualisering werd en wordt de vicevoorzitter in sommige

■ Of zij vinden dat de raad ‘op de juiste stoel zit’.

gemeenten gezien als degene die de raad optimaal

■ Wat de raad goed doet en wat er beter kan.

positioneert in het samenspel met het college. Wat zijn

■ Wat recent een lastig moment was voor het college in

of haar rol en positie ook is, spoedig (voor of na de

de raad, wat er toen precies gebeurde en wat dit

voordracht) kennismaken met de vicevoorzitter is belang-

moment of voorval in meer algemene zin illustreert.

rijk. Het levert belangrijke informatie op over gewoonten,
gebruiken én over de verwachtingen die er leven ten
aanzien van de nieuwe burgemeester.

13) Z
 ie over de vicevoorzitter het rapport ‘‘Hoeder van de raad’ of ‘functie zonder inhoud’ ? Een beschouwing op het vicevoorzitterschap van de gemeenteraad ’ (Universiteit Tilburg 2017). Het rapport is hier te downloaden.
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De organisatieonderdelen
Een raad is een klein bedrijf met functionarissen, werkprocessen, een eigen cultuur
en diverse organisatieonderdelen. Een raad kan een presidium hebben, een agenda
commissie, een fractievoorzittersoverleg (ook wel seniorenconvent genoemd) en een
werkgeverscommissie voor de griffier. Er kan ook ‘slechts’ één gremium zijn, dat allesin-één is. Een belangrijke vraag is wat de rol en positie van de voorzitter van de raad is
in die organisatie(onderdelen). Zit de burgemeester bijvoorbeeld het presidium voor?
Of is de burgemeester daar ‘slechts’ toehoorder, die desgevraagd mag adviseren?

Het presidium
Veel gemeenten kennen een presidium. Samenstelling,

Bij lezing van het Reglement van Orde zullen de taken en

takenpakket en bevoegdheden verschillen per gemeente.

de samenstelling van het presidium al enigszins duidelijk

Dat komt mede doordat het presidium vorm heeft

worden. Kan elk raadslid lid van het presidium zijn of

gekregen door het denken over de duale verhoudingen

komen daarvoor alleen de fractievoorzitters in aanmer-

op lokaal niveau. Het kan een gremium zijn dat enkel en

king? Vaak bestaat een presidium uit alle fractievoorzit-

alleen de conceptvergaderagenda’s opstelt. Maar het kan

ters. Een aantal gemeenteraden kiest er juist voor géén

ook een soort dagelijks bestuur van de raad zijn dat alle

fractievoorzitters zitting te laten nemen in het presidium.

zaken regelt die voor de raad van belang zijn en dat zich
inspant om op alle mogelijke manieren en momenten de
raad nog beter in positie te krijgen.

“We hebben een presidium dat tevens de agendacommissie is, met daarin alle
fractievoorzitters. Daar bespreken we de agenda en evalueren we de afgelopen
cyclus. Dus ja, het is inderdaad wel een organisatie die je binnenstapt en die je
moet leren kennen. Waar je ook je plaats en rol moet zoeken en krijgen. Ik vind
dat presidium soms best wel ingewikkeld, omdat je daar eigenlijk zit als voor
zitter van de raad, maar je wordt toch ook vaak gezien en gebruikt als het
lijntje naar het college. Soms zelfs als vertegenwoordiger van het college. Dus
als een wethouder zijn stukken te laat inlevert, dan is de vraag: ‘Burgemeester,
waarom is dat zo laat en hoe zit dat nou?’”
Sjors Fröhlich, burgemeester van Vijfheerenlanden sinds november 2019

37

02

De raad
in bedrijf

Ook de rol en positie van de burgemeester in dat

Ook nu geldt weer: eerst maar eens rustig kijken en

presidium verschilt per gemeente: van voorzitter van het

afwachten. “Want waarom zou jij je aanmeten dat jij per

presidium tot adviseur van het presidium. Dat betekent

se voorzitter van het presidium moet zijn, terwijl dat daar

nogal wat voor je rol en opstelling. Vragen om beant-

niet de gewoonte is?” De vraag stellen is haar beant-

woord te krijgen zijn:

woorden, aldus Jaap Paans. Neem de tijd, eerst goed
rondkijken, proberen te doorgronden hoe het werkt.

■ Heeft het presidium (op papier en in de praktijk) een

En eventueel na verloop van tijd vragen gaan stellen.

ruime of smalle taak(opvatting)?

Waarom gaat het zoals het gaat? Is dat tot ieders

■ Heeft het presidium positie, gezag?

tevredenheid? Hebben ze ooit overwogen om het anders

■ Wat verwacht het presidium van de burgemeester:

te doen?

een bescheiden opstelling, luisterend en vragend,
of adviserend en zelfs leidend?

Voorzitter
ledenraad
Voorzitter: lid raad

Voorzitter: lid raad

Leden: leden raad

Leden: fractievoorzitters

Adviseur: burgemeester

Lid: burgemeester

Leden
fracievoorzitters

Secretaris/adviseur: griffier

Secretaris/adviseur: griffier

Ledenraad
Voorzitter: burgemeester

Voorzitter: burgemeester

Leden: fractievoorzitters

Leden: gemengd: en fractie
voorzitters en leden raad

Secretaris/adviseur : griffier

Secretaris/adviseur: griffier

Voorzitter
burgemeester
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Het fractievoorzittersoverleg
Het fractievoorzittersoverleg, dat in sommige gemeenten ook wel het seniorenconvent wordt genoemd, is een

“Maar als jij denkt: zo’n raad, dat valt wel
mee, dat is gewoon één keer in de 4 tot 5
weken even de raadsvergadering voor
zitten, dan is dat niet de goeie mindset,
denk ik. Ik heb heel bewust veel geïnvesteerd in contact met de raadsleden en
zeker met de fractievoorzitters. Ik heb ze
mijn nummer gegeven en gezegd: ‘Als er
wat is, bel me.’”

belangrijk gremium voor een burgemeester. Ook hier zijn
de verschillen tussen gemeenten groot. Er zijn gemeenten die een dergelijk overleg niet kennen of slechts op
ad hoc basis, indien nodig dus. Bijvoorbeeld als er iets in
‘het geheim’ moet worden besproken over bouwprojecten of als er gevoelige informatie over personen moet
worden gedeeld die niet (meteen) naar buiten kan.
In andere gemeenten komt het fractievoorzittersoverleg
juist regelmatig en frequent bijeen, en neemt het soms

Sjors Fröhlich, burgemeester van Vijfheeren

de vorm aan van een ‘raad binnen de raad’. Wat er over

landen sinds november 2019

dit overleg in het Reglement van Orde staat, zal summier
zijn en weinig inzicht bieden in de status van dat overleg
en in de onderwerpen die er worden besproken.
Het is belangrijk om hier de vinger achter te krijgen.
De werkwijze van dit overleg en de onderwerpen die er
worden besproken bieden belangrijke informatie over
de raad, de raadscultuur en de manier waarop wordt
omgegaan met zaken als openbaarheid, transparantie
en integriteit.

Werkgeverscommissie
Elke gemeente kent - als het goed is - een werkgeverscommissie griffie(r). De samenstelling en taken daarvan
worden vastgelegd in een Verordening werkgeverscommissie griffie(r). Zij vervult namens de raad de werk
geversrol voor de griffier. In veel gemeenten heeft de

“Ik ga één keer per jaar met de griffier de
fracties langs en dan halen we al het lief
en leed op. Dat zetten we om in individuele acties of in collectieve acties. Die maak
ik dan generiek openbaar als het ware.
Bijvoorbeeld: mensen zeggen dat we nooit
precies op tijd beginnen. Stel dat dat een
punt is. Dat is het niet hoor, maar stel:
dan zeg ik: ‘Nou, dat gaan we anders
doen, want sommigen vinden het vervelend dat we niet op tijd beginnen.’”

burgemeester de positie van adviseur van deze commissie.
Omdat die griffier ook eerste adviseur en ‘rechterhand’ is
tijdens de raadsvergaderingen, is het van belang goed
invulling te kunnen geven aan deze adviesrol.
De griffier en de burgemeester zitten bovendien in een
vergelijkbare situatie. Tot op een zekere hoogte is die
raad immers ook de ‘werkgever’ van de burgemeester.
De ‘werkgeversgesprekken’ met de griffier bieden vaak
inzicht in de manier waarop de klankbord- of functioneringsgesprekken met de burgemeester zullen worden
gevoerd. Want de wijze waarop die twee typen gesprekken worden voorbereid en gevoerd is in veel gemeenten

Koos Janssen, burgemeester van Zeist

vergelijkbaar. Griffier en burgemeester kunnen ook in dit

sinds januari 2006

opzicht veel voor elkaar betekenen, door samen bij te
dragen aan een goed toegeruste en professioneel
opererende raad in zijn werkgeversrol. In het volgende
hoofdstuk meer over de raad ‘als baas’ van de burgemeester.
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De raad in
vele gedaanten
“Soms merk ik dat burgemeesters niet echt van de raad
zijn. Dan hebben ze het over ‘de’ cultuur van ‘de’ raad.
En dan denk ik: maar wat is jouw bijdrage eigenlijk?
Want jij bent toevallig wel de voorzitter van die raad.
Wat is jouw bijdrage aan de cultuur van de raad? Wat
heb jij verzonnen om die raad beter in positie te krijgen?
Hoe eindeloos ben jij met de raad bezig, om alles te
optimaliseren? Dat is een uiterste inspanning, die moet
je vooral van jezelf vragen.”
Koos Janssen, burgemeester van Zeist sinds januari 2006

Dit hoofdstuk gaat over de diverse
gedaanten van de raad. Over de raad
als familie, de raad als arena, de raad als
stelletje amateurs, de raad als transistor,
de raad als belangenbehartiger, de raad
als baas.

Die veelvormigheid maakt het werken met en voor de
raad uitdagend, afwisselend en soms vermoeiend.
Want in al die verschillende gedaanten vraagt de
gemeenteraad telkens iets anders van de burgemeester.
De burgemeester als coach, als verpleegkundige, als
mediator, als hoeder van integriteit en democratie.
Wat die raad ook vraagt, de burgemeester heeft ‘de tijd’.
Neem die tijd dus ook. Kijken, observeren, vragen stellen.
Op je handen blijven zitten, zo lang mogelijk. Het blijkt
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Veel burgemeesters
zijn doeners, aanpakkers. En veel raden zijn ongeduldig,
willen ‘stappen zetten’ en kijken vragend naar ‘hun’
burgemeester.
Nog een belangrijke les die in dit hoofdstuk aan bod zal
komen: zet hulptroepen in. Vooral niet alles zelf willen
doen. Een burgemeester moet kunnen delegeren en
anderen in positie brengen. Gekscherend, maar niet
zonder waarheid: ‘Een burgemeester werkt niet, een
burgemeester bestuurt.’
We maken keuzes. We beschrijven in dit hoofdstuk een
aantal gedaanten waar beginnende burgemeesters vroeg
of laat mee te maken krijgen. In de praktijk is dat
doorgaans eerder vroeg dan laat.

Iris Meerts, burgemeester van
Wijk bij Duurstede sinds december 2019
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De raad als
familie

“Ik zie die raad als een familie. Met de
jongste, de oudste, met ingesleten patronen.
Ik heb ze uit die vaste patronen als ik ze
individueel spreek. Maar in de raadsvergaderingen zijn die patronen hardnekkig.”
Iris Meerts, burgemeester van Wijk bij Duurstede

Sommige raden zijn niet gelukkig met die
‘ingesleten patronen’. Niet gelukkig met
zichzelf dus. Zij vragen de burgemeester om
hulp. Niet zelden wordt dat al - omfloerst in de profielschets aangegeven.

sinds december 2019

Een aantal belangrijke lessen:

De opdracht is sneller gegeven dan de oplossing. Het
heten niet voor niets ‘ingesleten’ patronen. Diepe

■ Neem de tijd, eerst onderdompelen, die ‘familie’ eerst

groeven, die het resultaat zijn van jaren doen wat je
deed. Een cultuur die bovendien meestal niet op zichzelf

echt leren kennen. Gesprekken voeren, luisteren, kijken,

staat, maar een weerspiegeling is van lokale zeden en

niet (direct) oordelen en vooral niet meteen de dingen

gebruiken en de weerslag van de binnen de gemeen-

willen veranderen. De burgemeester heeft de tijd.

schap dominante opvattingen over hoe politiek moet

■ Zorg voor een heldere opdracht en een mandaat: doe

worden bedreven en wat bestuurders geacht worden te

het uit dienstbaarheid en niet omdat jijzelf het graag

doen en te laten.

allemaal anders en beter wilt. Zorg dus steeds voor de
verbinding tussen de wensen van de raad en jouw
investeringen, zo voorkom je dat je de troepen te ver

Zo’n ongewenste en onplezierige raadscultuur kan in de

vooruit bent.

loop der tijd leiden tot onvriendelijke omgangsvormen en

■ Organiseer bondgenoten: trek en duw, maar doe dat

een onaangename toon in de beraadslagingen. Een
cultuur waarin ‘je veilig voelen’ niet langer is geborgd en

nooit in je eentje. De raad moet ‘ambassadeurs’

waarin wonden slecht helen en lang ‘etteren’. Voor het

leveren die dit samen met jou oppakken en verder

aanzien van ‘de politiek’ is het desastreus. Voor de

brengen. En ook de griffier is vanzelfsprekend een

burgemeester is het een hele kluif. Moet je daar je

belangrijke, zo niet onmisbare bondgenoot.

tanden in zetten, en wel meteen?
In Zeist wordt heel bewust stilgestaan bij het einde van
“Ik denk dat er veel ruimte is om iets aan de bestuurscul-

het politieke seizoen. Met een quiz, met een speech, met

tuur te doen als je dicht bij jezelf blijft en je hebt kunnen

gezelligheid. Even samen terugkijken en elkaars onheb-

doorgronden hoe die cultuur in elkaar zit. Want dan is er

belijkheden benoemen. Elkaar op de hak nemen. Het is

in potentie een match waarvan uiteindelijk de vertrou-

een belangrijk moment om, zonder er veel gewicht aan

wenscommissie en de raad hebben gevoeld: dit is iemand

te geven, in gesprek te zijn met elkaar en op een luchtige

die bij ons past en die kan hiermee aan de slag”. Aldus

manier dingen te benoemen en zodoende te investeren

Jaap Paans, burgemeester van Alblasserdam. Hij voegt er

in omgangsvormen, in de mores, in het welzijn van ‘de

een belangrijke overdenking aan toe: “Zou je binnenko-

familie’.

men en denken: ik ga het snel eens even allemaal anders
doen, dan maak je een heel grote fout.”
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De raad als stelletje
amateurs
Een raadslid heeft feitelijk geen nevenfuncties, het raadslidmaatschap is de nevenfunctie. Dat wordt nogal eens vergeten. Het zijn amateurs, in de beste zin van het woord.
Het zijn gekozen inwoners die één of meerdere periodes de lokale samenleving willen
vertegenwoordigen. Het zijn geen professionals. Het is geen baan. Het is geen voltijdsbetrekking. Al zijn er veel raadsleden die heel er heel wat meer uren aan besteden dan
de gemiddeld 16 uur per week die het vraagt.

Gemeenten worden groter (door herindelingen en groei

ondersteuning voor die raad. “Ik zeg weleens: ‘Die griffie

van inwonersaantallen), de regionalisering gaat door en

is net zo groot’ - dat heeft met mijn denken te maken -

de decentralisaties hebben veel taken bij gemeenten

‘als de gehele ambtelijke organisatie.’ Want de ambtelijke

laten landen. Er wordt veel gevraagd van al die goedwil-

organisatie is er uiteindelijk voor de raad. Hoe je het ook

lende amateurs. Te veel, volgens sommigen. Professiona-

wendt of keert.”

liseren, zegt de een. Vooral niet doen, zegt de ander.
Burgemeesters spelen een belangrijke rol in het verbinden van de voltijds professionals en het deeltijds
lekenbestuur. Hoe die raad te bedienen? Hoe te organiseren dat die amateurs optimaal worden ondersteund door
de professionals? Hoe te voorkomen dat de raad verdrinkt
in de papieren vloedgolf die de actieve informatieplicht
is geworden? Hoe te zorgen dat in de bestuurlijke stukken

“Die raad is de weerspiegeling van de
pluriformiteit van de samenleving. En die
raad moet vooral niet lijken op het bestuur.
Dan wordt het één pot nat.”

de keuzes en de consequenties helder zijn verwoord?

Koos Janssen, burgemeester van Zeist sinds
januari 2006

Het moet lekenbestuur blijven. Daar zit de kracht, dat is
democratie. Koos Janssen, burgemeester van Zeist,
maakt duidelijk dat raadsleden zijns inziens vooral niet
geprofessionaliseerd moeten worden. Wel moet je als
burgemeester zorgen voor de best denkbare professionele
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“Hoe kan je goed vormgeven aan je kaderstellende rol, je volksvertegenwoordigende rol, je
controlerende rol? Hoe doe je dat en hoe komt dat over in een raadsvergadering? Wat is de
plaats, het medium en de manier om je rol goed te kunnen spelen? Is dat ‘buiten’, door het
stellen van vragen? Is dat door lange debatten of juist monologen te houden in de raad?
Daar mensen in coachen, dat vind ik leuk. Tegelijk ligt ook de vraag voor: hoe kunnen we
vormgeven aan de ontwikkeling van de raad als geheel?”
Marleen Sanderse, burgemeester van Hattem sinds september 2020

In bovenstaand citaat komt een aantal rollen aan bod die

De meeste (grote) landelijke partijen zorgen voor het

een burgemeester kan vervullen: het adviseren en zelfs

goed voorbereiden, toerusten en uitrusten van de

coachen van individuele raadsleden en bijdragen aan de

(kandidaat-)raadsleden. Die luxe is er niet voor de

ontwikkeling van de raad als geheel. Dat laatste door

meeste plaatselijke partijen, die tezamen wel de meeste

onder meer te spiegelen, vragen te stellen, samen met de

raadsleden leveren. Er wordt dus zeker voor die laatste

griffie het initiatief te nemen tot heidagen en ‘scholing’.

groep het nodige gevraagd. Van de griffie om te beginnen, maar zeker ook van de burgemeester.
Raadsleden zijn er in soorten en maten. Type ombudsman. Type ambtenaar. Type populist. Ze geven op heel
diverse manieren invulling aan het raadslidmaatschap,
vanuit soms heel stevige, normatieve opvattingen over
hoe het hoort. Het is goed om zicht te krijgen op die
verscheidenheid. Van een burgemeester wordt mensenkennis gevraagd.

“Daar heb ik echt affiniteit mee, om te
kijken: hoe functioneert nu zo’n raad? Hoe
kan je je verschillende rollen goed invullen
en hoe kun je ook doorontwikkelen? Dit is
ook een raad die daarvoor openstaat, die
daar iets mee wil. Dit is een raad die zegt:
‘Hoe kunnen we dat nu het beste doen?’
Dat vind ik heel erg leuk, dus ik ben met
de griffier bezig om te kijken hoe we dat
doorontwikkelen kunnen invullen.”

In hun boek ‘De binnenkant van politiek’ spelen Pieter
Tops en Stavros Zouridis al in 2002 met diverse typologieën raadsleden.14) Zij onderscheiden diverse stijlen,
getypeerd als de ombudsman, de partijpoliticus, de
bestuurder, de coach, de volger. Het herkennen van
diverse stijlen helpt om als voorzitter van de raad
maatwerk te kunnen bieden. Om te weten wie je op welk
moment op welke wijze moet inperken, of juist ruimte
moet geven. Tegelijk is het oppassen met dergelijke
sjablonen. Het blijven immers simplificaties, die geen

Marleen Sanderse, burgemeester van Hattem
sinds september 2020

14) P.W. Tops en S. Zouridis, ‘De binnenkant van politiek. Vertegenwoordiging en verandering in lokale democratie ’ (2002).
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“Ik heb me onmiddellijk opgegeven voor
de cursus mediation. Ik dacht: dat is het,
goede vragen kunnen stellen. Dat moet
een burgemeester kunnen.”
Marleen Sanderse, burgemeester van Hattem
sinds september 2020

Marleen Sanderse, burgemeester
van Hattem sinds september 2020

recht doen aan een bonte verscheidenheid. Maar zeker in
het begin kan het typeren en indelen helpen om grip te

“Wij hebben in het intervisieklasje waar ik
in zit een dagdeel besteed aan de verhouding met de raad, en daar hebben we echt
mensen ‘geplakt’ aan de rol die ze in de
raad hebben. Dus de een is de sleutel
figuur, de ander is de onruststoker, bij wijze
van spreken. Daar heb ik veel aan gehad.”

krijgen op de individuele raadsleden en ook op de raad
als geheel.
Het is zeker in het begin zoeken naar de ruimte die je
kunt nemen - en die je wordt gegund - om te coachen.
Het is ook zoeken naar de stijl die het beste past bij jou
en bij het raadslid dat tegenover je zit.

Iris Meerts, burgemeester van Wijk bij Duurstede

Socratisch werken. Coachen door vragen te stellen.

sinds december 2019

Coachen ‘vanuit dienstbaarheid’, zoals Koos Janssen het
omschrijft. Dienstbaar aan een sterke raad. Door dingen
aan te reiken en te organiseren waardoor raad en
raadsleden beter kunnen functioneren.
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De raad als schakel in
‘de’ democratie
De burgemeester is niet van ‘de’ politiek.
Maar de burgemeester is wel van ‘de’ democratie. Van de formele democratie, van de
raad dus, maar ook van de maatschappelijke
democratie: van al diegenen die samen
publieke taken uitvoeren en publieke waarden toevoegen, van al diegenen die samen
‘de’ gemeenschap maken.

“Maar het goed mobiliseren van die samenleving en daar die raad bij in positie
brengen, dat is wel iets waar je als voor
zitter van de raad ook echt oog voor moet
hebben. Ergens houdt het activeren van
het contact tussen de raad en de samen
leving natuurlijk op, daar is het van de
politiek, loopt het via de politieke lijn.
Maar ik pak daar wel mijn rol, ja.”

De burgemeester kan betekenisvol zijn door mee te
werken aan de verbindingen tussen de formele en de
maatschappelijke democratie.
Ook Koos Janssen pakt die rol: “Er is een paar jaar
geleden een boekje geschreven over de burgemeester

Jaap Paans, burgemeester van Alblasserdam

als hoeder van de democratie. En ja, zo kijk ik er ook

sinds juli 2015

echt tegenaan. Die raad en die samenleving, dat zijn de
hoofdrolspelers.” 15)
Een griffie kost geld. Ambtenaren vrijmaken om
raadsleden te helpen kost geld. Een rekenkamer kost
geld. Studiedagen organiseren voor de raadsleden kost
geld. De democratie kost geld. Zeggen dat democratie
en de raad geld mogen kosten is de eerste belangrijke
stap in dienstbaarheid aan het lekenbestuur. Verwachten dat ook de raad de broekriem aanhaalt als er
bezuinigd moet worden, is misschien wel niet zo
vanzelfsprekend. Over petten gesproken. Op zulke
momenten is het ook zaak om even stil te staan en te
bedenken welke pet de burgemeester op heeft. De
raadspet of de collegepet?

15) K
 oos Janssen verwijst hier naar ‘De burgemeester als hoeder van de democratie. Over de zorg voor de kwaliteit van participatie ’ (Utrecht 2010),
geschreven in opdracht van BZK door Hein Albeda.
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De raad
als arena
Politiek is strijd. Strijd over beginselen, strijd over overtuigingen, strijd over
argumenten. Strijd over de vraag: wie krijgt wat, wanneer en hoe? Soms is de
strijd in de raad ook minder verheven. Dan gaat het over procedures, over de
verdeling van posten en over personen. Soms wordt er op de ‘man’ gespeeld.
Het hoort er allemaal bij.
Als voorzitter van de raadsvergadering leidt de burgemeester de strijd in goede banen. De burgemeester fluit
voor overtredingen, legt het spel zo nodig stil. Maar ook
voor en na de raadsvergaderingen speelt de burgemeester
een belangrijke rol. Door een gesprek met deze of gene
te voeren, door te evalueren met de fractievoorzitters,

“In het eerste half jaar heb ik op een zeker
moment net voor het begin van het presidium een taart op tafel gezet. Na twintig
minuten vroegen ze: ‘Wat doet die taart
hier, is er iemand jarig?’ Nee dus. Ik stelde
simpelweg de vraag: ‘Hoe verdelen we deze
taart op een eerlijke manier?’ Toen zeiden
ze: ‘Nou ja, gewoon iedereen een stukje.’
Toen kwam net de bode binnen. Ik zeg: ‘Ja,
maar moet de bode niet een stukje dan?’
‘Ja, die mag ook wel een stukje.’ ‘Ik ben
suikerpatiënt’ - dat ben ik niet - ‘dus ik mag
geen taart.’ ‘Hoe lossen we dat op? Want ik
wil immers ook wat krijgen.’ Toen ben ik
een beetje gaan doceren: raad en presidium,
weet dat jullie ook die assemblee-rol
hebben.”

door een compliment uit te delen, door troost te bieden
als iemand schrammen heeft opgelopen in de arena.
De burgemeester dus als scheidsrechter, als vragende
coach, als degene die goed gedrag beloont, als verpleegkundige.
Bij een goed functionerende democratie hoort politieke
strijd, een goed debat, waarin verschillen zichtbaar
worden. Als die strijd ontbreekt of zich aan het zicht
onttrekt, dan vindt De Graaf het zijn taak het belang
van die arena te bepleiten. In de zin van een publiek
strijdtoneel waar alle perspectieven en belangen worden
ingebracht en waar argumenten worden gewogen.
Als de belijdenispolitiek de beginselpolitiek overwoekert
en er in de raad meer op de man dan op de bal wordt
gespeeld, dan verliest de raad positie.
Het hoort tot het takenpakket van de burgemeester om

Laurens de Graaf, burgemeester van Lopik sinds

met de raad in gesprek te zijn over zijn betekenis, zijn

november 2017

positie, zijn rolinvulling en zijn werk- en vergaderwijzen.
Ook dat hoeft niet belerend. Het kan heel goed vragend.
Bijvoorbeeld: Wat verwacht de raad van zijn voorzitter
tijdens de raadsvergaderingen? Mag de voorzitter de raad
erop aanspreken als raadsleden het debat ontlopen?
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Als zij wel veel vragen, maar niets vinden? Mag de

arena. Of erger. Er wordt gewonnen en verloren. De

voorzitter een spreekwoordelijke gele kaart uitdelen als

voorzitter kan troost bieden. Maar sta niet te snel klaar

de toon van het debat te wensen overlaat? Met andere

met de verbanddoos. Er zijn ook anderen die hulp kunnen

woorden: hoeveel ruimte krijgt en creëert de burge

bieden. Vaak is het goed die eerst in stelling te brengen.

meester om voor, tijdens en na de raadvergaderingen te
investeren in de raad, in zijn werkwijze, zijn debatcultuur?

Het keert steeds terug: op je handen blijven zitten, niet
meteen alles zelf willen oplossen, eerst anderen in

Het hoeft geen verbazing te wekken dat menigeen wel

stelling brengen, neem de tijd. Gemakkelijk is dat niet,

eens het hoofd stoot of een lelijke kras oploopt in die

soms zelfs tegennatuurlijk.

“Het team van verplegers bestaat uit meer mensen dan de burgemeester. Ik vind het ook een
taak van een fractievoorzitter om dat soort dingen mee in de gaten te houden. Of voor wethouders, die even omzien naar raadsleden die het lastig hadden. En natuurlijk voor de griffier, die dat
moet aanvoelen. Maar af en toe past die nazorg zeker ook bij de burgemeester, zeker als je er
zelf een betrokkenheid bij hebt gehad. Even een telefoontje of direct aansluitend aan de vergadering even een hand op iemands schouder: ‘Gaat het?’ En als ze al meteen vertrokken zijn, dan
helemaal het gevoel hebben: die liep meteen weg, dat voelt niet goed. Is dat wel goed gegaan?
Iemand er even aandacht aan laten besteden. Maar wel altijd even wikken en wegen: maak je
dingen te groot op het moment dat je er zelf in gaat? Misschien toch beter er even een tussenstation tussen zetten.”
Jaap Paans, burgemeester van Alblasserdam sinds juli 2015
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De raad als kadersteller
en controleur
“Het is geen gebruik in Hattem om je keten af
te leggen als je als portefeuillehouder aan het
woord bent. Ik kan gewoon zeggen: ‘Dan
beantwoord ik het nu even als portefeuillehouder.’ En dan geef ik mezelf het woord. Dat
is trouwens wel heel hard werken, als je dan
portefeuillehouder bent en ook de vergadering
moet leiden.”

“Als ik als portefeuillehouder iets moet verdedigen, dan wil ik dat de plaatsvervangend
voorzitter het overneemt: ‘Dan doe ik de keten
af, want dan ben ik niet jullie raadsvoorzitter.’
Nou, dat hoefde allemaal niet. Dat was echt
geen gebruik bij ons. Bij de begroting heb ik
echt een keer een flinke verdediging moeten
houden. Toen heb ik gezegd: ‘Ik schors nu, ik
geef het woord aan de plaatsvervangend.’ Dus
ik heb gewoon gezegd: ‘We gaan het nu mooi
zo doen, want ik heb er last van anders.’”

Marleen Sanderse, burgemeester van Hattem sinds
september 2020

Laurens de Graaf, burgemeester van Lopik sinds
januari 2017

De burgemeester is regelmatig in een raadsvergadering,

momenten de ambtsketen van schouders wisselt. In

korter of langer, portefeuillehouder. ‘De’ voorzitter wordt

Hattem is dat geen gebruik, zoals blijkt uit bovenstaand

dan ‘de’ bestuurder. De scheidsrechter wordt een speler.

citaat.

In veel gemeenten is het gebruikelijk dat op zulke
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De raad als
belangen
behartiger

“Ik was ook vanuit het griffierschap al met
het thema integriteit bezig. Ik voer daar
gesprekken over met de raadsleden. Ik leg
dingen altijd open. Dat heb ik vanaf het
begin gedaan. Tegenwoordig komen ze veel
dingen even bij me checken. Dan zeg ik
vaak: ‘Ga er losser mee om, dit kun je echt
goed uitleggen. Maar leg het dan ook echt
goed uit, begin bij de collega-fractievoorzitters in het presidium, dat is je eerste
toets-moment. Kijk of daar de wenkbrauwen
omhooggaan.’ Dat is een natuurlijk proces
geworden. Soms zitten ze tot overdrevens
toe voorzichtig te zijn, dat ik zeg: ‘Dat mag
echt wel, want er is geen echt individueel
belang mee gemoeid. Misschien wel een
sectoraal belang, maar er zijn wel meer
sectorale belangen die worden vertegenwoordigd, ook in ons college. We zijn nu
eenmaal een afspiegeling van de samen
leving.’ Ik help bij het beoordelen of daar
uiteindelijk het algemeen belang mee
wordt gefrustreerd of mee kan worden
gediend.”

Politiek gaat ook over het behartigen van
belangen. Veel raadsleden vertegenwoordigen achterbannen met soms heel specifieke belangen. Daar is niets mis mee.
Maar het blijft wel oppassen.
Want ‘een lid van de raad neemt niet deel aan de
stemming over een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij
als vertegenwoordiger is betrokken’. En de raad ‘vervult
zijn taak zonder vooringenomenheid’.
Sinds 2016 schrijft de Gemeentewet voor dat de burgemeester de bestuurlijke integriteit van de gemeente
bevordert. Dat gebeurt, zoals uit het citaat hiernaast
blijkt, onder meer door het gesprek te voeren en te
bevorderen. Toch blijkt die wettelijke ‘zorgplicht’ in de
praktijk niet zo gemakkelijk waar te maken. Want welke
instrumenten heeft de burgemeester? Welke ruimte?
Welke doorzettingsmacht? Je kunt lelijk je neus stoten

Jaap Paans, burgemeester van Alblasserdam

als je te voortvarend en daadkrachtig bent, maar ook als

sinds juli 2015

je er geen vaart achter zet of niet doortastend genoeg
bent. Burgemeesters ervaren het als balanceren op een
slap koord. En het verwijt van partijdig optreden ligt
altijd op de loer.
Het zijn vooral de kwesties van mogelijke belangenverstrengeling (of zelfs de schijn ervan) die veel tijd vragen

‘bungelen’. Haast is geboden, maar vergeet niet: de

en de burgemeester soms tot speler in het spel maken.

burgemeester heeft de tijd.

Want hoe onafhankelijk kan een burgemeester zijn? Of
beter wellicht: hoe onafhankelijk wordt hij gevonden

Koos Janssen vond ook hierin steun bij de griffier. “Je

door diegenen die tot een ander moreel oordeel kwamen?

moet zo’n kwestie kunnen delen. Met de griffier dus,
maar ook in de driehoek. En de raad vertrouwt de

Het zijn vaak kwesties waarin iedereen zo snel mogelijk

driehoek dat ook toe. En ze weten dat we dat integer bij

de onderste steen boven wil. Alleen al omdat niemand

elkaar brengen in de driehoek. Dat heb je echt nodig,

de politicus of de bestuurder in kwestie wil laten

anders val je gewoon om bij dit type kwesties.”
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“Ja, ik heb zo’n kwestie gehad het afgelopen jaar. Het luistert allemaal zeer nauw. En je moet
er echt eerlijk in zitten, zonder er wat van te vinden. Want iedereen vindt er wat van en iedereen wil in een hoog tempo bescherming. Dus je moet wel zuiver durven te opereren zonder
kleur te bekennen. Dus je moet ruimte claimen. Je moet ze er echt op aanspreken: ‘Je legt het
bij mij neer. Dan moet je er ook van afblijven. Het is bij mij neergelegd, dus dat vereist van jullie
de discipline dat je er met je vingers vanaf blijft.’ Maar dat duurde 5 maanden, die onderzoeksperiode. Dat is moeilijk hoor.”
Koos Janssen, burgemeester van Zeist sinds januari 2006

“En dat mag je af en toe ook wel terug
geven aan raadsleden. Gewoon zeggen:
‘Joh, pas op, want we hebben deze meneer
binnenstebuiten gekeerd en dat die vergunning niet is afgegeven, heeft echt een
goede reden. Laat je dus niet voor zijn
karretje spannen.’ Dat zeg ik wel eens
tegen raadsleden. Want ik vind dat je die
rol als hoeder van de integriteit ook zo
moet invullen.”
Sjors Fröhlich, burgemeester van Vijfheeren
landen sinds november 2019

Koos Janssen, burgemeester
van Zeist sinds januari 2006
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De raad als
transistor
Een transistor versterkt. Een raad werkt soms ook als een transistor. Hij versterkt
bepaalde emoties uit de samenleving en laat die luid klinken in de raadszaal.
Het werkt overigens ook andersom: woorden die in de raad worden gesproken,
krijgen vaak meer weerklank en dragen doorgaans verder. Van die transistor kan
een burgemeester last hebben, maar ook gebruik maken.

Wat de gemeenschap ontroert, schokt, bedroeft,

Sjors Fröhlich verwijst naar de boosheid en het verdriet

bedreigt, wordt uiteindelijk ook in de raadszaal bespro-

over de gevolgen van het arrest dat bepaalt dat de

ken. Natuurlijk is er eerst de camera of microfoon, maar

gemeente Vijfheerenlanden de voormalige heipalenfabri-

als het stof is neergedaald kan de burgemeester in de

kant Niemans 90 miljoen euro schadevergoeding moet

raad de burgervader of -moeder zijn. De raadsleden zijn

betalen. Met grote gevolgen voor de financiële positie

op die momenten bovenal inwoners, dorpsgenoten,

van de gemeente.

stadsgenoten, lotgenoten.
Koos Janssen onderschrijft het belang van de raad in zijn
functie van luidspreker van maatschappelijke wensen,
ideeën en ongenoegen. Die raad is namelijk niet van het
bestuur, ‘die raad is van de samenleving’. Dat geluid is heel
belangrijk voor het goed functioneren van de professionals, de bestuurders en de ambtelijk medewerkers.
Nu staan transistors er ook om bekend dat ze ruis
kunnen veroorzaken. Fracties in de raad kunnen er

“Het is dan heel goed om in een raads
vergadering woorden te geven aan gevoelens uit de samenleving. Om in de raad de
maatschappelijke boosheid manifest te
maken.”

belang bij hebben bepaalde zaken als ‘breed gedeeld

landen sinds november 2019

media en versterkt wordt in de raadszaal. Dan kan een

maatschappelijk ongenoegen’ te framen en heel luid te
laten klinken. Dat ondervond bijvoorbeeld de burgemeester
van Eindhoven met betrekking tot kritiek over het rijden
over de busbaan om opstoppingen te vermijden. Dat was
misschien goed geregeld, maar dat doet er allemaal niet
meer toe als kritiek, terecht of niet, luid klinkt in de

Sjors Fröhlich, burgemeester van Vijfheeren

raadszaal gelijkenis vertonen met een tribunaal waar
niet heel zorgvuldig onderzoek wordt gedaan.
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De raad
als baas
heeft recht op een goede gesprekspartner, op een
zorgvuldige ‘werkgever’. Het past bij de relatie tussen

“Kijk, weet je, die raad wil een schaap met
vijf poten, een man of een vrouw die alles
kan. Hebben ze ook recht op. En ik vind
dat je als burgemeester je best moet
doen om op al die rollen en in al die
hoedanigheden goed te functioneren.”

burgemeester en raad om hoge verwachtingen te
hebben en daar stevige eisen aan te verbinden. Dus
ook aan de kwaliteit van deze gesprekken.
Alle taken, werkzaamheden, rollen en bijrollen kunnen
in de evaluatie- of functioneringsgesprekken aan de orde
komen: de burgemeester als voorzitter, als bruggen

Koos Janssen, burgemeester van Zeist sinds

bouwer tussen raad en college, als burgervader, als

januari 2006

lobbyist, enzovoort. Tijdens die gesprekken staat idealiter
ook het onderwerp ‘de raad’ prominent op de agenda.
Jaap Paans vindt dat raden zichzelf in dit opzicht vaak
tekortdoen. Dat begint al met de profielschets, waarin
vaak de bestuurlijke rollen van de burgemeester domineren. Dat werkt door in de klankbordgesprekken: ook daar

De raad legt ‘dat schaap’ regelmatig
langs de meetlat. Dat gebeurt in elk geval
tijdens klankbordgesprekken, soms ook
aangeduid als functioneringsgesprekken:
gesprekken tussen (een delegatie uit) de
raad en de burgemeester.

ligt het accent vaak op ‘het bestuurlijke’.
Door te zorgen dat ‘de raad’ een steeds terugkerend
gespreksonderwerp is, dus ook in de klankbordgesprekken, kunnen zowel de burgemeester als de raad regel
matig hun gedachten, wensen, zorgen, ideeën en/of
frustraties uiten.

Zo’n gesprek kan elk jaar plaatsvinden, of om het jaar.16)

Onderzoek leert dat in verreweg de meeste onderzochte

De meeste gemeenten kennen ook het 100-dagen-ge-

gevallen van vallende burgemeesters er geen sprake is

sprek: een gesprek drie maanden na de benoeming,

van één enkel incident dat leidde tot de val. Het is vaak

waarin de burgemeester verwonderpunten formuleert en

‘meervoudige kritiek’. Een reeks van missers en kritieke

ook de raad gelegenheid heeft zaken te agenderen. Dat

gebeurtenissen die leiden tot een vertrouwensvraag die

kunnen verwachtingen zijn of aansporingen of adviezen

uiteindelijk in de raad wordt beantwoord. Die val blijkt

om dingen toch vooral te gaan doen of te juist te laten.

zelden plotseling op te treden. Het is een kwestie van
‘wegglijden’.17) Die constatering onderstreept eens te

In het vorige hoofdstuk beschreven we waarom het

meer het belang van goed voorbereide klankbord- of

belangrijk is deze gesprekken goed voor te bereiden en

functioneringsgesprekken, waarin raad en burgemeester

vooral ook heel zorgvuldig te voeren. Raadsleden kunnen

in een veilige omgeving wensen, verwachtingen en

zich daarin laten adviseren en trainen. Een burgemeester

kritiek kunnen delen.

16) Meer weten? Zie onder meer de ‘Handreiking burgemeesters. Benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid ’ (uitgave BZK
in samenwerking met Necker van Naem, 2020).
17) Informatie in deze passages ontleend aan en geciteerd uit: A.F.A. Korsten, H. Aardema en A.P. Resoort, ‘Gebroken ketens van macht.
Gedwongen vertrek van burgemeesters vanaf begin 2000 ’, Bestuurswetenschappen 2008, nr. 6, pp. 9-42.
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De raad als
architect van
de coalitie

“Kijk, en dit heb ik zelf nog niet meegemaakt, voor een burgemeester is het een
merkwaardige periode als die coalitie
gevormd moet worden. Want ja, dat is
jouw college en dat zijn de mensen met
wie jij straks dagelijks werkt, maar je mag
helemaal niks.”

Tijdens de (in)formatie en de coalitievorming is het voor de burgemeester zoeken
naar rol en betekenis. De burgemeester
kan veel betekenen, maar wordt die
ruimte hem of haar ook gegund?

Sjors Fröhlich, burgemeester van Vijfheeren
landen sinds november 2019

De Gemeentewet zegt inderdaad niet veel meer dan dat
de burgemeester dient te worden geïnformeerd en in de
gelegenheid gesteld om zijn of haar opvattingen over
voorstellen ten behoeve van het collegeprogramma
kenbaar te maken.
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Met dat adviseren kan een burgemeester al ver voor de
verkiezingen beginnen. Bijvoorbeeld door ervoor te

“Aanmoedigen, adviseren en zorgen dat je
wordt geïnformeerd.”

zorgen dat de raad goed geïnformeerd wordt over wat
er allemaal mogelijk is in de (in)formatiefase. Wijzen op
de soorten akkoorden die gesloten kunnen worden, op

Thom de Graaf, oud-burgemeester van Nijmegen18)

mogelijke rollen voor de ambtelijke organisatie en het
zittende college, op mogelijkheden om instellingen,
organisaties en inwoners mee te laten denken en input
te laten leveren voor het te sluiten akkoord, enzovoort.
Hieronder een aantal rollen die de burgemeester kan
vervullen.

Verantwoordelijk
voor ‘de’ democratie

Verantwoordelijk
voor de raad

Wat voor akkoord komt er? Hoe komt het akkoord

Eenzelfde vragende adviesrol kan de burgemeester

tot stand? Hoe open (in plaats van ‘dichtgetim-

- wederom samen met de griffier - innemen met

merd’) wordt dat akkoord? Hoeveel ruimte laat het

betrekking tot de positie en het functioneren van

aan zowel de raad als aan de gemeenschap? De

de raad. Het begin van een nieuwe bestuursperiode

burgemeester bepaalt hierin niets, maar kan wel

biedt immers altijd een uitgelezen kans en is een

vragen opwerpen en ongevraagd adviseren en eraan

geschikt moment om anders te gaan werken, de

bijdragen - samen met de griffier - dat de raad er

vergaderwijze en de besluitvormingsprocessen

tijdig over gaat nadenken. Komt er een paragraaf

anders in te richten, enzovoort. Er zijn bijvoorbeeld

over bestuurlijke vernieuwing in het te sluiten

mogelijkheden om daar raadsbrede afspraken over

akkoord? Een passage over participatie? Het staat

te maken, in aanvulling op of als onderdeel van het

de burgemeester vrij om al vragend te inspireren en

te sluiten akkoord. Daar moet natuurlijk draagvlak

te adviseren en zo wellicht ook een beetje te sturen.

voor zijn en de timing moet kloppen, maar er zijn
kansen om als voorzitter van de raad zaken te
agenderen en veranderingen in gang te zetten met
betrekking tot de rolneming, het bestuurlijk
samenspel en/of de kwaliteit van de besluitvorming.

18) https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/achtergrond/achtergrond/burgemeester-in-de-wachtstand.151528.lynkx
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Verantwoordelijk voor
de eigen portefeuille
én de integraliteit
van beleid

Verantwoordelijk voor
de integriteit van het
gemeentebestuur

Hoe, op welke momenten en door wie wordt de

De raad benoemt de wethouders, maar de burge-

burgemeester in staat gesteld informatie en input

meester gaat over de integriteit van bestuur en

te leveren over op zijn minst het dossier openbare

bestuurders. Een risicoanalyse voorafgaand aan de

orde en veiligheid? De burgemeester heeft niets te

benoeming van de wethouders is in heel veel

eisen, maar kan wel aandringen op heldere afspra-

gemeenten al een ‘vast gebruik’ en is naar verwach-

ken over dat ‘recht’ om geïnformeerd te worden en

ting spoedig verplicht. Ook met betrekking tot deze

input te mogen leveren.

risicoanalyse geldt dat de burgemeester ruim voor
de verkiezingen duidelijkheid kan verschaffen over

De burgemeester kan ook aanbieden mee te (willen)

wat er gaat gebeuren, welk bureau de analyse zal

denken over de integraliteit van beleid en bestuur,

uitvoeren, wat er met de uitkomsten gebeurt en

door kennis te delen over de raak- en grensvlakken

welke rol de burgemeester in dat proces heeft.

van portefeuilles en hoe daar in de praktijk mee om
kan worden gegaan. Natuurlijk zijn er vaak ook

Er zijn ook veel burgemeesters die actief zijn met

ervaren wethouders, maar die komen niet altijd

betrekking tot de integriteit van de raadsleden.

terug in het college. En als een of meer van die

Bijvoorbeeld door op het moment dat partijen hun

ervaren wethouders terugkomen, dan zou het voor

kandidatenlijsten gaan samenstellen partijbestuur-

de nieuwe coalitiepartij of -partijen wel eens heel

ders uit te nodigen, een avond te organiseren over

dienstbaar kunnen zijn om op enig moment de

de gevaren van ondermijning, het belang van

burgemeester aan tafel uit te nodigen. De burge-

screening, enzovoort.

meester zit er immers toch anders in dan een
wethouder, (partij)onafhankelijker en vaak toch
ook met andere belangen.
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Verantwoordelijkheid
voor het team

Verantwoordelijk voor
de nieuwkomers

Sjors Fröhlich verwoordt het kernachtig: de formatie

Het kan voorkomen dat een partij vanuit het niets

levert een aantal wethouders op waar de burgemeester

de grootste wordt. Nog geen ervaring in de raad, of

straks dagelijks mee werkt, maar invloed op de keuze

zonder bestuurservaring, maar wel aangewezen om

van die mannen en vrouwen heeft de voorzitter van

het voortouw te nemen in de (in)formatie. Is dat het

het college niet. Terwijl de chemie en samenwerking in

geval, dan ligt er voor de griffier en de burgemees-

dat college zo belangrijk zijn voor de effectiviteit.

ter een belangrijke taak om die ‘nieuwkomers’ op
weg te helpen en bij te staan, door te assisteren, te

De burgemeester kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat

adviseren, er te zijn. Het is in zo’n situatie ook van

het thema ‘teamvorming’ op de agenda komt te staan

belang om de verliezers te troosten. Die hebben zo’n

van de onderhandelaars. De burgemeester kan alvast

aardverschuiving vaak niet (willen) zien aankomen.

de nodige voorbereidingen treffen om zo snel als

Het is belangrijk dat de verliezers betrokken blijven,

mogelijk met dat nieuwe college ‘de hei’ op te gaan om

even de tijd krijgen, maar wel mee blijven doen. Dan

elkaar beter te leren kennen en afspraken te maken

komt het inderdaad aan op aanmoedigen, aansporen,

over werken met elkaar en voor elkaar, enzovoort.

er simpelweg ‘zijn’ voor iedereen. Dat ‘er zijn’ kan
passief, maar ook actief worden vormgegeven. Zeker
als de nieuwkomer een plaatselijke partij is die niet
kan terugvallen op landelijke structuren en kop
stukken, kan het zeer helpen als de burgemeester
meedenkt over een aan te trekken (in)formateur.
Door even te bellen, mensen met elkaar in contact
te brengen.
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Tot slot: de
raad in positie
“Het is een hele kluif, maar het is zo leuk. Ik heb echt
plezier in het werken met en voor die raad.”
Koos Janssen, burgemeester van Zeist sinds januari 2006

We hebben in dit boek de veelvormigheid
van de raad laten zien. De raad als een
diamant, ruw of geslepen, met heel veel
kanten. In één woord ‘schitterend’. Er
zullen ook dagen zijn dat die raad doet
denken aan de Hydra van Lerna: een
veelkoppig monster.

Koos Janssen, burgemeester van Zeist, verwoordt het
pakkend: “Stel je een bloem voor. In het midden van die
bloem staat de burgemeester. Niet omdat die het
belangrijkst is, integendeel. Die staat daar niet in
prominentie, maar in dienstbaarheid. En hij of zij staat
daar niet alleen. De griffier en de secretaris zijn de twee
rechterhanden. En vanuit de knop van die bloem bedient
de burgemeester alle bloembladeren. Dat zijn de

We keken in dit boek door een rietje: steeds de spotlight

werkvelden: de raad, B&W, de ambtelijke organisatie,

op het werken voor en met die raad. We keken naar

instituties en instellingen, de regio, departementen,

gemiddeld ‘slechts’ 6 van de gemiddeld zestig uur die

noem maar op. Allemaal bloembladeren. En die burge-

een burgemeester per week werkt. Een vergelijkbaar

meester moet al die ervaringen van die werkvelden in

boek als dit kan geschreven worden over de burgemees-

zich meedragen. Hij is er voor iedereen, maar hij is van

ter en het college, de burgemeester en de samenleving,

niemand, snap je? Dat moet hij niet uitspreken, daar

de burgemeester en de regio, enzovoort.

moet hij zich naar gedragen. Ik wil naar evenredigheid
en op een rechtvaardige manier iedereen bedienen.

Het is het lot van de burgemeester om overal van te

Van betekenis zijn voor een ander. Dat bepaal ik niet, dat

zijn, maar bijna nergens echt over te gaan. Natuurlijk is

bepaalt die ander. En dat betekent dat ik me niet laat

de burgemeester een zelfstandig bestuursorgaan, maar

grijpen door welk veld, welk bloemblad dan ook. Alleen

het zijn vooral raad en college die de besluiten nemen.

weet ik heel goed: de samenleving en de raad, dat zijn

De burgemeester faciliteert, stimuleert, inspireert,

de twee hoofdrolspelers.” De dienstbare burgemeester,

coacht en verbindt. Het maakt dat de burgemeester zeer

die verbindt, die mogelijk maakt, die iedereen in positie

gezaghebbend kan zijn. Want de burgemeester maakt

brengt om de hem of haar gegeven rollen en verantwoor-

dan misschien de dienst niet uit, dienend en verbindend

delijkheden zo goed mogelijk te vervullen. Met steeds

kan veel bereikt worden.

bovenal aandacht voor raad en inwoners.
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04

Tot slot: de raad
in positie

Dit slot is een oproep. Draag bij aan het in positie
brengen en houden van de raad. In een tijd waarin de
machtsbalans verstoord is, waarin democratie en
controle van de macht zorg en onderhoud behoeven, is
een sterke raad noodzaak. Dat is een oproep aan de
burgemeester die, zoals Koos Janssen opmerkt, een heel

“Dat betekent gewoon tijd investeren
in je raad en tijd investeren in je
driehoeksoverleg.”

centrale positie heeft. Spin in het web is. Als geen ander
in positie om te verbinden. De raad met het college. De
raad met de regio. De raad met al diegenen die bijdragen

Jaap Paans, burgemeester van Alblasserdam

aan de publieke zaak. Door die raad dichtbij te houden,

sinds juli 2015

krijgt die raad een centrale positie. In de woorden van
Koos Janssen: “Dat vergt een uiterste inspanning van de
burgemeester.” Het is veel gevraagd inderdaad, maar de
burgemeester staat er niet alleen voor.
Om te beginnen zijn daar idealiter de overige leden van
de driehoek: de griffier en de secretaris. Nogmaals Koos
Janssen aan het woord: “Bij ons ligt die driehoek in het
platte. Het is geen driehoek maar een cirkel, want het is
een draaischijf. Wij proberen gedrieën de verantwoordelijkheid te nemen voor het functioneren van de verschil-

de profielschets. Daar ligt de nadruk vaak meer op ‘het

lende velden waarop inwoners, ambtenaren, bestuur-

bestuurlijke’. Niet goed, maar wel verklaarbaar, omdat

ders, regiobestuurders, ketenpartners en al die andere

lekenbestuurders vaak helemaal niet goed weten dat ze

partijen en bestuursorganen actief zijn.” De driehoek als

veel meer vanuit dat raadsperspectief mogen kijken naar

een draaischijf, die bovenal werkvelden verbindt. Met de

de eisen die ze aan de burgemeester stellen. Daar

burgemeester, de griffier en de gemeentesecretaris in de

moeten ze bij geholpen worden.” In onze woorden: die

rol van de spreekwoordelijke oliemannetjes, samenwer-

raden mogen wel wat assertiever zijn, zichzelf belangrij-

kend ten dienste van een krachtig lokaal samenspel.

ker maken, hun positie beter afbakenen en afdwingen.
Dat betekent ook dat een raad heel duidelijk verwoordt

Dit slot is ook een oproep aan raden en raadsleden. Jaap

wat hij verwacht en dus vraagt van ‘zijn’ burgemeester.

Paans, jarenlang griffier voor hij burgemeester van

En dat hij vervolgens die burgemeester helpt om de raad

Alblasserdam werd: “Gemiddeld genomen hebben raden

in positie te brengen. Een oproep dus aan de burgemees-

te weinig aandacht voor die ‘raadskant’. Dat begint al in

ter en de raad om elkaar goed vast te houden.
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