Raad in Beraad
Gesprekstafels over de raadspraktijk

Stel u bent raadslid en een inwoner vraagt u hoe het kan dat
de gemeente vergunning heeft verleend voor het realiseren
van een twintigtal noodwoningen op een locatie waar eerder
dit jaar op basis van de omgevingswet een uitbreidingsplan
van de woonzorg-voorziening is afgewezen. Hoe reageert u?
En waarom?
Stel uit de voortgangsrapportage over de jeugdhulp blijkt dat in
bijna de helft van de gevallen de afstemming tussen betrokken
hulpverleners niet plaatsvindt in het wijkteam, maar in de
zorgadviesteams op de scholen. Terwijl toch in de aanloop naar
de transities heel duidelijk is afgesproken dat de wijkteams
daarvoor worden ingericht. Wat doet u? Roept u de wethouder
ter verantwoording? En waarom?

Aanbod: Gesprekstafels over de raadspraktijk
Gemeenteraadsleden hebben een belangrijke en verantwoordelijke
rol in ons democratisch bestel. Er wordt veel van hen gevraagd.
Onder meer door de nieuwe en veranderde opgaven van gemeenten
als gevolg van onder meer de decentralisaties en door veranderende
verhoudingen en verwachtingen tussen burgers en gemeente.
Om raadsleden daarin te ondersteunen en hun positie te verstevigen
worden lokaal en regionaal bijeenkomsten voor raadsleden
aangeboden.
Aan de hand van eigen (lokale) casuïstiek of dilemma’s bespreken
raadsleden thema’s die te maken hebben met de vraag hoe je je rol
als raadslid effectief kunt invullen. Het gaat om hoe je omgaat met
thema’s als
• Signalen over individuele gevallen die raadsleden via de band
bereiken;
• Eigen kracht van burgers en burgerinitiatieven;
• Maatschappelijke druk;
• De sturing op regionale samenwerkingsverbanden.
Niet de politieke opvattingen staan daarbij centraal, maar de vraag
hoe je als raadslid of als gehele raad je rol effectief kunt invullen in
de huidige context:
• Hoe verhoudt de kaderstellende en controlerende rol van de raad
zich tot de wens tot steeds meer maatwerk in de uitvoering?
• Hoe kan de volksvertegenwoordigende rol van de raad worden
ingevuld in de context van veranderende verhoudingen – meer
co-creatie en partnerschap – tussen inwoners en gemeente?
• Hoe houdt de gemeenteraad grip en kan zij verantwoordelijkheid
dragen voor activiteiten die in regionale samenwerkingsverbanden
worden uitgevoerd?

Actieplan Versterking positie raadsleden
De kosten voor de voorbereiding en begeleiding van deze bijeenkomsten worden gedragen door het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, in het kader van het landelijk Actieplan
Versterking positie raadsleden. De activiteiten worden georganiseerd
in samenwerking met de VNG en de beroepsverenigingen van
raadsleden (Raadslid.nu) en griffiers (Vereniging van Griffiers).
Het aanbod (20 bijeenkomsten) is beschikbaar van november 2016
tot eind 2017.

Wat levert het op?
De deelnemers hebben na afloop van de bijeenkomst:
• Meer inzicht in de wijze waarop raadsleden hun rol effectief
kunnen invullen;
• Handvatten voor de manier waarop raadsleden dilemma’s
kunnen herkennen en hanteren, zowel individueel als
gezamenlijk;
• Beter zicht op ontwikkelingen zoals deze zich voordoen in
het sociaal domein, het fysieke domein, rond immigratie,
burgerparticipatie, regionale samenwerking, domein etc.
De regionale bijeenkomsten leveren daarnaast een ontmoeting
en nadere kennismaking op met raadsleden uit andere gemeenten
die op verschillende terreinen met elkaar te maken hebben.
Na afloop van de bijeenkomst ontvangen de deelnemers een
beknopt verslag met de leerpunten.

Wat wordt van u gevraagd
Als u met uw gemeenteraad of met de raden in uw regio gebruik
wilt maken van dit aanbod, gaat het als volgt:
• Er komt een intakegesprek van 1 uur met de griffier(s) of andere
vertegenwoordiger(s) van de raad/raden met de begeleider van de
bijeenkomsten. Hierin worden de inhoudelijke verwachtingen
besproken, mogelijkheden verkend en praktische afspraken
gemaakt;
• Vervolgens polst de griffier de belangstelling, bepaalt de
gewenste datum, tijd en locatie, zorgt voor verzending van de
aankondiging en uitnodiging naar de deelnemers en voor
doorgeleiden van eventuele vragen naar de begeleiders;
• Na definitief besluit tot doorgaan volgt een verkennend gesprek
met 2 tot 4 sleutelfiguren (ambtelijk en bestuurlijk) van ten
hoogste 1 uur, ter voorbereiding van de bijeenkomst;
• De griffie zorgt voor het beschikbaar stellen van zaalruimte en
catering voor de bijeenkomst.

Meer informatie
Deskundige gespreksleiding vanuit WagenaarHoes zorgt ervoor dat
de casusbespreking draait om het versterken van inzicht in de eigen
rol als raadslid en het aanreiken van daarbij passend handelings
repertoire, ook in de interactie met het college en de omgeving.

Indien u meer informatie wilt ontvangen of een bijeenkomst/
intakegesprek wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met
Alinda van Bruggen: 06-15060352 of
alinda.van.bruggen@wagenaarhoes.nl

