Hoe kan ik als raadslid
succesvol zijn?
Raadslid.Nu 20 januari 2018

Hans Kessens

Wat pakt u op? Wat laat u los?
de kunst van het selecteren….

Maatschappelijke oriëntatie
1.

2.

3.

Waar gaat het initiatief om? Wat zijn de
beoogde maatschappelijke effecten?
Wat zijn wellicht onbedoelde (negatieve) effecten
voor anderen?
Wie zijn de initiatiefnemers? Wat willen en
kunnen ze zelf?
Wat vragen zij van de maatschappelijke
omgeving en wat van het gemeentebestuur?
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Inventariseren
belangen

Belanghebbenden en
positie(spel)

 behoeften

 Wie zijn belanghebbend?

 wensen
 waarden

Politieke
oriëntatie
Focus op
belangen

Vormen politieke visie
 Welk belang
prevaleert?
 Welke belangen te
bundelen?
 Hoe om te gaan met
botsende belangen?

 Wie gaat er over?
 Hoe krijg je democratische
meerderheid?

Belangenafweging
vertalen in:

Politieke rol
invullen
Omgaan met
belangen

 Politieke
keuzevraagstukken
 Politieke
keuzemogelijkheden
 Politieke keuze
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Wanneer is iets politiek relevant?
Een onderwerp is politiek relevant als alle vier de lampjes
groen zijn:
1. Er is sprake van een keuzevraagstuk
Belangenafwegingen en/of dilemma’s in de samenleving

2. Het onderwerp leeft in de samenleving
Of is van belang voor toekomstige generaties!

3. De volksvertegenwoordiging moet of wil er over
gaan
•
•
•

zelf over beslissen
advies geven (aan diegene die bij dit onderwerp bevoegd gezag is)
invloedspoging ondernemen

4. Er bestaan verschillende politieke visies of
opvattingen
Bij politieke fracties of partijen (of in de samenleving!). Dit maakt dat er
voor hen ook inhoudelijke politieke profileringsmogelijkheden bestaan.

Voorbeelden van politieke keuzevraagstukken






Werkt de gemeente mee aan een grootschalig
windmolenpark op initiatief van een lokale
energiecoöperatie – of niet?
Sluiten we het zwembad en zien we af van verdere
bemoeienis/ financiële bijdrage –of steunen we
burgerinitiatief om zelf exploitatie op te pakken en
dragen we nog beperkt financieel bij?
Leveren we als gemeente een actieve en financiële
bijdrage aan de monumentendag of laten we het
geheel over aan de samenleving
(monumentenplatform, musea, horeca)?
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Toegevoegde waarde raad
1.

“Steentje bijdragen” aan realiseren
maatschappelijke opgaven:
Iets betekenen voor de samenleving

2.

“Vertegenwoordigen”: Spreekbuis
van de samenleving in dienst van het algemeen belang

3.

“Knopen doorhakken”: Uitsluitsel geven over
belangenafweging waar de samenleving zelf moeilijk uit
komt

4.

“Democratisch ‘zegenen’ “: Verlenen legitimiteit

5.

Democratisch toezicht houden: Controleren, vinger aan
de pols houden, meekijken
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Jan Dirk Pruim, griffier Almere

‘Het gemeentehuis is een gulzige geliefde’

Wel
•Spits je inzet toe op maximaal vijf
hoofdonderwerpen
•Doe dat vooral ‘aan de voorkant’ van het proces
•Kies het werk dat je plezier en energie schenkt
•Organiseer je eigen tegenspraak (‘politieke
vrienden’ die je scherp houden)
Niet
•Elk collegevoorstel willen lezen
•Alle vergaderingen willen bijwonen
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Geert van Soest, griffier Venlo

‘Je bent geen besluitvormingsmachine, maar een
volksvertegenwoordiger’
Wel:
• Zet een stip op de horizon: ‘wat is jouw wenkend
perspectief voor de gemeente’
• Draag uit wat je wel en niet belangrijk vindt, maak
verschil
• Verbind je met de groepen die voor jou van belang zijn
• Investeer in eigen communicatieve vaardigheden
• Investeer in kennis en gebruik van (sociale) media
• Buiten spelen!
Niet:
•Klakkeloos inspraak overnemen
•Je voornamelijk laten voeden door de gemeentelijke
stukken
•Alles belangrijk vinden
•‘Kommaneuken’ in voorbereidende vergaderingen
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John van der Rhee, griffier Haarlemmermeer
‘De politiek is een jaloerse vrouw’

Wel:
•Stel eisen aan de kwaliteit van raadsvoorstellen en dwing
dat als raad af
•Wees van meet af aan selectief in de keuze van je
onderwerpen
•Baseer deze op je politieke profiel/visie
•En focus binnen die onderwerpen op de zich voordoende
dilemma’s/tegenstellingen
Niet:
•Je tijd voornamelijk in zaaltjes doorbrengen
•Je schuldig voelen dat je selectief bent én dat je tóch veel
tijd aan tijd aan je gezin blijft besteden
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