Raadslid.Nu vroeg raadsleden in 2016 hoe zij oordelen over de stelling: De gemeenteraad is het
hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u? De vraag werd gesteld
in het kader van de serie Raadslid van de Week. Deze raadsleden gaven de volgende antwoorden:
Naam: Renée Blom
Gemeente: Nieuwegein
Partij: CDA
Dat beleef ik zeker zo zonder dat ik vind dat we ons daar al te veel
voor op de borst moeten kloppen. Want dat zou bijdragen aan de
boodschap dat wij het uiteindelijk toch altijd voor het zeggen
hebben, terwijl er nu een goede beweging gaande is, waarbij we juist
meer ruimte willen geven aan de samenleving om mee te praten en
soms mee te beslissen.
Naam: Tom de Kleer
Gemeente: Nieuwkoop
Partij: VVD
In theorie is dat uiteraard zo. Maar in de praktijk vind ik dit eigenlijk
vaak tegenvallen. Het dualisme schiet naar mijn idee vaak tekort en ik
ben dan ook van mening dat wethouders regelmatig van ( te ) grote
invloed zijn op de besluitvorming van raadsleden. Achterkamertjes
vind ik echt verschrikkelijk. Als volksvertegenwoordiger zou ik
eigenlijk als eerste verantwoording verschuldigd zijn aan mijn
achterban. Politiek bedrijven “met de rem erop” vind ik als jong
raadslid erg vervelend. Ik hoop de komende jaren een trendbreuk in
de gang te zetten.
Naam: Petroesjka Sterk
Gemeente: Middelburg
Partij: SP
Als raad neem je de besluiten, in die zin maak je deel uit van het
hoogste politieke orgaan. Tegelijkertijd ervaar ik de frustratie van
gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. We
zijn daarin afhankelijk van de besluiten van andere raden terwijl we
geen inhoudelijke invloed uit kunnen oefenen op het debat. Het komt
regelmatig voor dat moties of amendementen van onze raad niet
worden uitgevoerd of dat wij overvallen worden door een
uitvoeringsbesluit dat haaks staat op de Middelburgse visie.

Bron: Raadslid.Nu, 9 februari 2017, Raadsleden over de bestuurlijke positie van de raad

Naam: Dieger ten Berge
Gemeente: Rijssen-Holten
Partij: CDA
Ik ben niet iemand die denkt in hiërarchie, in hoger of lager. Het
systeem kent check-and-balances, macht en tegenmacht. Als
Raadslid heb je daar een mooie politieke positie in. Deze positie is
aanvullend op bestuurlijke en ambtelijke ambities. Ik heb meer met
goede samenwerking en het vormen van een drie-eenheid, dan met
het strijden tegen elkaar. Dualisme vind ik goed, maar het moet niet
doorslaan. Het gaat om een effectief bestuur, in dienst van inwoners,
instellingen en bedrijven. Je moet lokaal niet de Tweede Kamer willen
naspelen. Gelukkig lukt dat in Rijssen-Holten goed!

Naam: Anne Slingerland
Gemeente: Baarn
Partij: PvdA
Het zegt mij niet zoveel maar als raad hebben we in ieder geval het
laatste woord.Ik vind dat we als raadsleden vervolgens alle belangen
moeten wegen en op basis daarvan een besluit te nemen. Iedereen
doet dat vanuit zijn eigen overtuiging. Eén van de belangrijkste
uitgangspunten voor mij als PvdA-er is solidariteit. In alle besluiten
die we nemen bedenk ik me: wat betekent dit voor inwoners. Als dat
lukt dan betekent het voor mij dat ik mijn invloed op de juiste manier
heb aangewend.

Naam: Teunis Reedijk
Gemeente: Utrechtse Heuvelrug
Partij: CDA
Ja, door het feit dat de Gemeenteraad het hoogste besluitorgaan in
een gemeentelijke samenleving is, staat de gemeenteraad midden in
die samenleving en levert hij, als het goed is, een belangrijke bijdrage
aan het reilen en zeilen in die samenleving. Daarbij heeft de
gemeenteraad en zeker de leden daarvan, ook een uiterst belangrijke
rol als volksvertegenwoordiger.
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Naam: Alex Kleijnen
Gemeente: Ermelo
Partij: Progressief Ermelo
Jawel! Met dien verstande dat de gemeenteraad op hoofdlijnen
bestuurt. De uitvoeringstaken zijn belegd bij het college van B&W.

Naam: Sandra Stijkel
Gemeente: Helmond
Partij: Senioren 2013
Ja, de raad is de baas, de raad heeft een kaderstellende,
controlerende en volksvertegenwoordigende rol te vervullen. De
raad is de baas op onderwerpen waarbij de regio geen rol speelt. We
hebben als raad namelijk ook te maken met verschillende
gemeenschappelijke regelingen die vaak verregaande bevoegdheden
hebben. De bestuurlijke inrichting die daardoor ontstaat ondermijnt
soms de positie van de raad. De raad heeft deze bevoegdheden wel
weer zelf overgedragen. De beslissende stem ligt bij de
gemeenteraadsleden die op hun beurt verantwoording afleggen aan
de bewoners in de stad.

Naam: Pieter Wisse
Gemeente: Veere
Partij: CDA
De gemeenteraad heeft de eindverantwoordelijkheid. Het is het
orgaan dat door de burgers is gekozen. In de dagelijkse praktijk gaat
het erom dat de gemeenteraad, samen met het college en de
ambtenaren, zorg draagt voor goed en fatsoenlijk bestuur op lokaal
niveau. Iedereen dient daar op zijn of haar eigen wijze een bijdrage
aan te leveren. Gelukkig voelen alle partijen in de gemeente Veere
deze verantwoordelijkheid. Dat maakt het bestuur en de besluiten
beter.
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Naam: Peter Timofeeff
Gemeente: Zeist
Partij: Seyst.NU
Eerlijk gezegd ben ik daar niet zo mee bezig, alhoewel ik mij daar wel
van bewust ben. Als raadslid doe ik mijn best om de burger van Zeist
zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Als raadslid van coalitiepartij
Seyst.Nu werk ik, samen met college en ambtenaren, om Zeist nog
een stukje mooier te maken. Wij zijn een lokale partij en toetsen dus
met name of iets goed is voor de inwoners van onze gemeente.

Naam: Robert Bosch
Gemeente: Voorst
Partij: Gemeente Belangen
Hoe ik het beleef is op zich niet zo belangrijk. Het is belangrijk dat de
inwoners in de gemeente, daar waar nodig, geholpen worden. Voor
een inwoner is het totaal niet interessant waar welke
verantwoordelijkheid ligt. Bovendien hebben inwoners vaker te
maken met uitvoerende taken van de gemeente. Veel raadsleden
zitten daarom vaak in de verkeerde rol en niet als het hoogst
politieke orgaan die bestuurd op hoofdlijnen.

Naam: Hanneke van der Leun-Schout
Gemeente: Zederik
Partij: VVD
Het voelt in de dagelijkse praktijk niet als het hoogste politieke
orgaan, terwijl het feitelijk wel zo is.

Naam: Sven de Langen
Gemeente: Rotterdam
Partij: CDA
Ontegenzeggelijk. De gemeenteraad neemt de belangrijke besluiten
over de stad. Met vele voorstellen en stemmingen zetten wij de
wethouders aan het werk.
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Naam: Marjolijn van den Tweel
Gemeente: Gouda
Partij: Gouda Positief
Ja, dat besef ik mij en dat merk ik ook aan het belang van de
stemming tijdens besluitvormende vergaderingen. Ik hecht er veel
belang aan dat de plannen van het college getoetst worden, dat hier
over gediscussieerd wordt en dat er het beste besloten wordt voor
onze inwoners en onze stad.

Naam: Wietse de Boer
Gemeente: Zwolle
Partij: ChristenUnie
Ik vind het wel een eer om deel uit te maken van de raad, ja. Op het
moment dat een nieuw (burger)raadslid geïnstalleerd wordt voel ik
dat ook elke keer weer. Je gaat een enorme verantwoordelijkheid
aan, omdat we besluiten nemen die onze inwoners raken. Dan moet
je weten waar je over praat, maar is het minstens zo belangrijk dat je
ook gewoon onderdeel blijft van de Zwolse samenleving en dus niet
blind staart op je plekje in het stadhuis.

Naam: Robin Osinga
Gemeente: Littenseradiel
Partij: VVD
Uiteindelijk is de raad het orgaan die het laatste woord heeft. In de
praktijk zijn er ook veel raadsleden gevoelig voor de mening van het
college van B&W. Deze mening kan sturing geven aan het geheel. De
raad mag dan meer zelf de agenda gaan bepalen, in plaats van de
stukken van het college af te wachten.
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Naam: Corrie Jansen
Gemeente: Nunspeet
Partij: Gemeentebelang Nunspeet
Ik ervaar het persoonlijk niet als een status of zo wel als een
verantwoordelijkheid naar onze inwoners toe. Een raadslid is ten
slotte een gekozen volksvertegenwoordiger en daar hoort die
verantwoordelijkheid bij. Ik heb voor een plaatselijke partij gekozen
omdat ik hier dicht bij de inwoner sta en ook hier mijn
verantwoording af kan leggen hoe wij als raad, als fractielid of als
persoon handel.

Naam: Anne van den Hoek
Gemeente: Hardenberg
Partij: GroenLinks
Absoluut, wij vertegenwoordigen de inwoners en beschermen hun
belangen. Dit maakt dat elke beslissing die ik neem als raadslid
getoetst moet zijn aan wet, regelgeving, nut en noodzaak. Soms is
het moeten kiezen tussen individueel belang en het algemeen belang
een pijnlijke keuze. Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording
afleggen is essentieel.

Naam: Gijs Holla
Gemeente: Leiden
Partij: PvdA
Jazeker. Dat betekent voor mij dat het een verantwoordelijke functie
is die je op een serieuze manier moet invullen, waarbij de belangen
van de gemeente en haar inwoners voorop moeten staan.
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Naam: Klaas Boer
Gemeente: Slochteren
Partij: ChristenUnie
In mijn eigen bewustzijn beleef ik dit wel zo, echter als ik in gesprek
ben met niet-raadsleden, ziet men dit nog weleens anders.

Naam: Sedi van Loon
Gemeente: Tilburg
Partij: D66
Ja. Ondanks dat we een ‘lekenbestuur’ zijn, stellen we weldegelijk de
kaders vast waarbinnen het bestuur moet opereren. En ik heb al
meerdere malen meegemaakt dat de raad iets anders wilde dan het
college van B&W. De raad beslist dan. En zo hoort het ook.

Naam: Désiree Coffie
Gemeente: Bonaire
Partij: Bonairiaanse Volksbeweging
De gemeenteraad (eilandsraad) is inderdaad het hoogste politieke
orgaan. Echter, door de kleinschaligheid van het openbaar lichaam
Bonaire is het vaak moeilijk om een onderscheid te maken tussen de
eilandsraad en het Bestuurscollege (College B&W). Vaak heeft de
eilandsraad (i.c. de coalitie die de meerderheid vormt in de
eilandsraad) de tendens om voorstellen van het Bestuurscollege
zonder al te veel kritiek aan te nemen. In de eilandsraadvergadering
worden (nog) geen echte debatten gevoerd tussen de
eilandsraadleden. Het dualisme is op Bonaire veel later ingevoerd
dan in Nederland en is dus nog ‘in de groei’. Daardoor zie je vaak dat
de coalitie zich niet onpartijdig opstelt, doch het beleid van het
bestuurscollege verdedigt. Aan de andere kant is de oppositie ook
bijna altijd tégen alle voorstellen en/of besluiten van het
Bestuurscollege, zelfs in gevallen waarbij unanimiteit een
vanzelfsprekendheid zou zijn. Ik verwacht dat hierin binnenkort
verandering komt. De ‘oude garde’ maakt immers gestaag plaats voor
een nieuwe lichting jongere raadsleden die positiever staan
tegenover het dualisme.
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Naam: Marian Pater
Gemeente: Zwijndrecht
Partij: D66
Ik voel een gezonde verantwoordelijkheid om te zorgen dat het met
Zwijndrecht goed gaat en dat iedereen in Zwijndrecht ziet welke rol
wij daarin spelen.

Naam: Sjaak Kruis
Gemeente: Lelystad
Partij: GroenLinks
Ja. Dat betekent dat de raad kaderstellend (dat is op hoofdlijnen)
behoort te sturen, haar volksvertegenwoordigende functie moet
uitoefenen (incl. initiatieven nemen) en in haar controlefunctie niet
te detaillistisch moet optreden.

Naam: Gon Boers
Gemeente: Hilvarenbeek
Partij: Hol Werkt
Het hoogste politieke orgaan ‘van de gemeente’, zou ik daaraan
willen toevoegen. Want de gemeente werkt vaak binnen het kader
van een hogere overheid zoals provincie en rijk. En dat goed, omdat
je als gemeente te maken hebt met regionale en landelijke belangen.
Je ziet de invloed van de raad wel afnemen door de vele
gemeenschappelijke regelingen. De raad zou in de positie moeten
worden gebracht om daar meer invloed op uit te oefenen.

Bron: Raadslid.Nu, 9 februari 2017, Raadsleden over de bestuurlijke positie van de raad

Naam: John Witkamp
Gemeente: Westland
Partij: Lokale Politieke Federatie Westland
Ja, dat is zo. Ik handel daar in ieder geval naar, maar loop vaak tegen
het feit aan dat ambtenaren daar niet van op de hoogte zijn.

Naam: Wim Willems
Gemeente: Apeldoorn
Partij: Lokaal Apeldoorn
Ja, dat beleef ik zeker zo. Al hebben we taken gedelegeerd aan het
College, het blijft onze taak er op toe te zien dat dat ook op die wijze
wordt uitgevoerd.

Naam: Sander van den Raadt
Gemeente: Haarlem
Partij: Trots Haarlem
Het is wel zo, maar zo beleef ik het niet: neem alleen het feit hoelang
je soms op antwoorden moet wachten.
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Naam: Gert Logt
Gemeente: Halderberge
Partij: Voor De Gemeenschap
Helaas beleef ik dat niet zo. De raad is het hoogste orgaan en zal zich
dan ook als zodanig moeten opstellen. Het college is het dagelijks
bestuur en moet naar bevinden van de raad handelen. Veelal handelt
het college naar eigen bevindingen en de raad accepteert dat maar.
Raad zou meer aan de voorkant zelf de kaders moeten stellen,
heldere (SMART) richtlijnen geven aan college en tussentijds via
controle zo nodig bijsturen en achteraf controlerende taak.
Daarnaast zou raad veel meer, juist ten behoeve van kaders, als
volksvertegenwoordigers bij de gemeenschap moeten ophalen.

Naam: Ruud Niewold
Gemeente: Woerden
Partij: D66
De raad heeft inderdaad altijd het laatste woord. De beleving
daarvan verschilt per onderwerp. Op steeds meer onderwerpen,
zoals veiligheid, onderwijs, verkeer en het sociaal domein zie ik dat
de raad in de praktijk slechts één van de schakels in de bestuursketen
is. De rol van de raad in gemeenschappelijke (regionale) verbanden
moeten raden nog beter uitleggen aan burgers.

Naam: Lia de Heij
Gemeente: Heerenveen
Partij: ChristenUnie
De leden van de gemeenteraad nemen alle beslissingen die voor de
gemeente van belang zijn. Dit betekent voor mij dat ik alert moet zijn
en vooral kijk naar het belang van onze inwoners.
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Naam: Ben Stoelinga
Gemeente: Amersfoort
Partij: Amersfoort2014
Ja, de gemeenteraad beslist uiteindelijk. Toch heeft de gemeenteraad
vaak een flinke informatieachterstand waardoor het College en soms
een voorsprong heeft. Dat betekent dat je als raadslid alert moet zijn
en moet zorgen dat je voldoende informatie krijgt.

Naam: Paul Freriks
Gemeente: Zevenaar
Partij: Sociaal Zevenaar
Ja dat vind ik. Echter het college tracht daar nog wel eens afbreuk
aan te doen. Dan is het zaak om met meerdere raadsleden de zaak
aan de orde te stellen. Het is goed dat het college regelmatig zaken
“verliest” in de raad. Iedereen heeft expliciet te accepteren en uit te
spreken dat de raad het hoogste politieke gremium is binnen de
gemeente.

Naam: Martijn Balster
Gemeente: Den Haag
Partij: PvdA
Zeker, dat is zo en ik beleef het zo. Vele belangrijke onderwerpen
zoals goede zorg voor iedereen, het tegengaan van
(jeugd)werkloosheid, het bevorderen van goed onderwijs en
betaalbare woningen voor iedereen in de stad, worden uitgebreid
besproken in de raad. Daar nemen we echt de tijd voor, zoals het
hoort. Het college neemt die inbreng serieus. Het versterkt elkaar.

Naam: Diane Bergman
Gemeente: Lelystad
Partij: D66
Eerlijkheid maakt dat ik moet zeggen dat ik vind dat we wel erg
meelopen in de agendasetting van het college. Hoewel we daar met
een raadsinitiatief ook wel eens aan ontstegen zijn.
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Naam: Hatte van der Woude
Gemeente: Delft
Partij: VVD
Daar ben ik me van bewust en ik voel de verantwoordelijkheid die
daarbij hoort. In de praktijk, in de interactie met het college, ervaar
ik het wel eens anders. Ik denk dat de meeste inwoners het ook niet
weten of het niet zo ervaren.

Naam: Jacques Happe
Gemeente: Amersfoort
Partij: D66
De beleving van wie het in een gemeente voor het zeggen heeft
verschilt nogal met de praktijk. Het is lastig voor een raadslid om
werkelijk onderdeel van het hoogste orgaan te zijn, als je met een
informatieachterstand ten aanzien van het college moet opereren. In
de beeldvorming van de kiezer is toch echt het college het
belangrijkste. Raadsleden hangen er voor de mensen maar een
beetje bij, hoewel je natuurlijk wel gekozen bent door diezelfde
mensen en hen dient te vertegenwoordigen. Je wéét dat
staatsrechtelijk de gemeenteraad het hoogste orgaan is, maar in de
praktijk begin je met een achterstand en krijg je nooit de volledige ins
en outs, waar je uiteindelijk je beslissingen op moet nemen.

Naam: Annemieke Boellaard
Gemeente: Bernheze
Partij: D66
Ik vind het eervol om deel te mogen uitmaken van het hoogste
orgaan van de gemeente. De gemeenteraad is gekozen door de
bevolking, de samenstelling ervan ontstaat doordat mensen in ons
land en in de gemeente het democratisch recht hebben iedere vier
jaar een nieuwe raad te mogen samenstellen. Ik ben blij in een land
te wonen waar dit stemrecht bestaat en vind het mijn
vanzelfsprekende plicht om met het in mij gestelde vertrouwen
zorgvuldig om te gaan.
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Naam: Marijke Shahsavari
Gemeente: Amsterdam
Partij: CDA
In de eerste plaats voel ik mij volksvertegenwoordiger en beschouw
ik het als een eer om in de raad namens de Amsterdammer de stad
mee te mogen besturen. De controlerende en kaderstellende taak
van de raad is in dat verband natuurlijk de belangrijkste taak. Het
enquêteonderzoek naar de financiële functie waar ik afgelopen jaar
voorzitter van mocht zijn, komt voort uit de controlerende taak. En
juist een enquêteonderzoek geeft ook heel beeldend weer dat de
gemeenteraad inderdaad het hoogste orgaan is, terwijl je dat op
andere momenten misschien niet altijd zo beleeft.
Naam: Tim Huisman
Gemeente: Steenbergen
Partij: Steenbergen Anders
Ja, dat is zo. Het betekent voor mij dat we de kaders aangeven aan
het college, maar aan de andere kant ook een
volksvertegenwoordigde rol hebben.

Naam: Saami Akrouh
Gemeente: Hilversum
Partij: PvdA
In de praktijk zie ik nog wel eens de situatie dat het college zich als
het hoogste orgaan van de gemeente gedraagt. Het hangt er dan erg
van af hoe de gemeenteraad zich in zijn geheel dan opstelt. Vaak zie
je vaak dat collegepartijen het college blijven steunen, waardoor ik
de gemeenteraad niet altijd als het hoogste politieke orgaan ervaar.
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Naam: Andries Jumelet
Gemeente: Reimerswaal
Partij: ChristenUnie
Dat betekent voor mij dat ik scherp moet blijven en mijn
verantwoordelijkheid moet nemen m.b.t alle collegevoorstellen die in
de raad komen. Tevens dat ik zelf initiatiefvoorstellen niet uit de weg
moet gaan.

Naam: Anouk van Eekelen
Gemeente: Wassenaar
Partij: VVD
Jazeker, raadsleden hebben een serieuze verantwoordelijkheid. En
het is ontzettend leuk dat je juist voor je eigen leefomgeving iets kunt
betekenen.

Naam: Marike van Doorn
Gemeente: Almelo
Partij: Lokaal Almelo Samen
Ja, dat beleef ik zo. Dat betekent dat de raad zich niet moet laten
voorschrijven door het college, wat het beste besluit is, maar dat de
raad zelfstandig tot een voor de stad goed oordeel moet komen.
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