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Reflectie:  
Een bestuurlijk rollenspel voor de raad
door Julien van Ostaaijen

De discussie over het raadslidmaatschap gaat de laatste jaren vaak over randvoorwaarden 
als tijd en geld.5 Uiteraard zijn deze zaken belangrijk, maar raadsleden zouden vaker over 
de inhoud van het ambt moeten nadenken. Wat is hun rol in het gemeentebestuur, richting 
samenleving en college, en hoe vullen zij dat goed in? Via het actualiseren van de drie klas-
sieke rollen van raad en raadsleden  - volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur 
- probeer ik aan deze inhoudelijke discussie een bijdrage te leveren.6

De volksvertegenwoordigende rol: pleidooi voor in de samenleving actieve raadsleden
Gemeenteraadsleden vertegenwoordigen de samenleving. Dat is de basis waaruit de andere rollen 
voortkomen. Er zijn raadsleden die deze rol vooral bestuurlijk opvatten. Zij zijn van mening dat je 
democratisch bent gekozen en daarom vier jaar lang namens die samenleving besluiten mag nemen. 
Inbreng van inwoners kan dan via de formele weg, zoals via politieke partijen of inspreken in de 
gemeenteraad. Andere raadsleden gaan daarin wat verder. Zij zoeken actief de samenleving op, 
maar dan vooral naar aanleiding van een collegevoorstel of een vraag van inwoners. Zij vragen 
bijvoorbeeld de mening van omwonenden als het college op een bepaalde locatie werkzaamheden 
plant. Het derde type volksvertegenwoordiger zoekt de samenleving eveneens actief op, maar is 
minder geïnteresseerd in individuele problematiek of meningen over een collegevoorstel. Hij of zij 
wil in het algemeen weten wat er speelt. Op die manier kan het raadslid onderwerpen agenderen 
die het college laat liggen. Dit type raadslid is vaak actief in het verenigingsleven of op andere 
manieren zichtbaar voor inwoners. Dergelijke actieve raadsleden zijn voor een gemeenteraad 
belangrijk, want hierdoor weet een raad uit eigen ervaring wat er speelt in de samenleving, van de 
voedselbank tot en met de Rotary.

De kaderstellende rol: een slimme raad laat het college werken
Gemeenteraden dienen ‘kaders te stellen’. Ze geven de gewenste richting van het gemeentelijk 
beleid aan, vaak per beleidsterrein. In de praktijk neemt het college hierin vaak het voortouw. De 
raad hoeft dan alleen maar ja of nee te zeggen tegen het pak papier wat door het college wordt 
aangeboden. Dat hoeft overigens niet erg te zijn. Zolang het college rekening houdt me de raad. 
Raadsleden hebben immers niet de tijd en ambtelijke ondersteuning alles zelf te doen. Anderzijds 
volgt uit de volksvertegenwoordigende rol - en het ‘hoofdschap’ van de raad (artikel 125 Grondwet) 
- dat gemeenteraden en raadsleden ook vaker initiatief zouden mogen nemen: Zorg dat je als raad 
of raadslid af en toe een onderwerp bespreekt wat niet door het college is ingebracht. Een experi-
ment kan bijvoorbeeld zijn om als raad een keer zonder (college)agenda of (college)stukken te 
vergaderen en in plaats daarvan met een eigen agenda te komen. Het vereist echter de eerder 
genoemde actieve volksvertegenwoordigers om tot een agenda te komen die ook daadwerkelijk is 
gebaseerd op wat in de samenleving speelt. Een slimme raad laat het college voor hem werken, 
maar confronteert het college af en toe ook met door de samenleving gedragen initiatief.

5 Zie onder andere: Raad voor het openbaar bestuur (2018) Voor de publieke zaak. Over een aanlokkelijk perspectief voor de 

decentrale volksvertegenwoordiger, Den Haag: Raad voor het openbaar bestuur.

6 Deze bijdrage is gebaseerd op de publicatie: ‘Hard naar het college, zacht naar de samenleving’ (2016).
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De controlerende rol: erken eigen zwakheden 
Vertrouwen is goed, controle is beter. Het is zoals gezegd noodzakelijk dat een raad de uitvoering 
binnen kaders aan het college laat. Dat geldt ook voor burgerparticipatie en het ruimte laten aan 
inwoners. Als raad hoef je niet overal bovenop te zitten. Je hebt er simpelweg de tijd niet voor. Een 
raad dient zich vooral te richten op het begin (volksvertegenwoordiging, agenda, kaderstellen) en 
eind (controle, evaluatie) van beleidsprocessen. In veel raden bestaat het risico dat dit laatste 
minder aandacht krijgt. Het verdelen van nieuw geld is doorgaans aantrekkelijker dan het contro-
leren van oude afspraken. Aandacht of taakverdeling hiervoor binnen een raad, maar ook goede 
samenwerking met bijvoorbeeld de lokale rekenkamer, kan dat werk vergemakkelijken. Met de 
toenemende aandacht voor burgerparticipatie wijzen ook steeds meer auteurs erop dat een 
gemeenteraad vaker het proces in plaats van de inhoud zou moeten controleren. Dat wil zeggen dat 
een raad vooral toetst of belangen van belanghebbenden goed zijn meegenomen en tegen elkaar 
zijn afgewogen. Als aan dergelijke procesvoorwaarden wordt gedaan, kan een raad ook met de 
inhoud akkoord gaan.

Tot besluit: breng zelf in kaart hoe je als raad(slid) met college en samenleving omgaat
In deze bijdrage heb ik kort enkele richtingen geschetst hoe raden en raadsleden hun (bestuurlijk) 
werk kunnen verbeteren. Een actualisatie van de drie klassieke taken volstaat, maar is niet 
eenvoudig. Kaderstellen en controleren zijn nog steeds belangrijke taken van een raad, maar een 
actieve uitvoering van de volksvertegenwoordigende taak is daarvoor een voorwaarde. Hierin is 
verbetering mogelijk. Het streven is te komen tot:
1. Een raad die zich actiever verbindt met de vele lokale netwerken die de lokale samenleving 

kent en meer ruimte laten voor initiatieven uit en in die samenleving.
2. Een raad die op basis daarvan initiatief neemt en het college een eigen agenda durft op te 

leggen, maar ook een raad die zelfbewust is en (andere) zaken aan het college kan overlaten 
zonder gedetailleerde bemoeienis (maar met stevige controle achteraf).

Raden en raadsleden kunnen bij zichzelf te rade gaan of ze aan dat beeld voldoen door zich onder 
andere de volgende vragen te stellen: Wat laten we aan het college over? Is er vertrouwen in de 
uitvoering? Waar blijkt dat uit? Nemen we daarnaast ook initiatief richting college? Hoe uit zich 
dat? Zijn we voldoende actief in de lokale samenleving en weten we wat er speelt in de lokale 
netwerken? En laten we voldoende ruimte voor initiatieven uit de samenleving? Welke voorbeelden 
zijn daarvan te geven? Op basis van die antwoorden kan de beter besturende rol van de raad verder 
worden versterkt.7

Julien van Ostaaijen is universitair docent Bestuurskunde aan Tilburg University en wetenschappelijk 
adviseur bij ProDemos; huis voor democratie en rechtsstaat. Zijn onderzoek heeft met name betrek-
king op lokaal bestuur en lokale politiek. Meer informatie en publicaties: www.vanostaaijen.nl

7 Voor meer informatie over de analyse of (zelf)evaluatie, zie de NVVR-publicatie ‘Hard naar het college, zacht naar de samen-

leving’ (te vinden via www.vanostaaijen.nl of www.raadsleden.nl).
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