
Beste raadsleden en bestuurders van Regio Rivierenland, 

 

De Raad van het Openbaar Bestuur heeft een adviesrapport uitgebracht over de rol die 

raadsleden kunnen nemen in het sociaal domein. 

 

“Zoek samenwerking met de andere gemeenteraden op die betrokken zijn bij (boven)regionale 
samenwerking voor uitwisseling en eventuele afstemming.” 

 

“Een belangrijke voorwaarde voor de gemeenteraad om zijn sturende rol goed te kunnen 
vervullen is dat hij door college en ambtelijke organisatie beter bediend wordt. Daarbij moet de 
(informatie)vraag van de raad en niet het aanbod van het college centraal staan.”  

 
“Raadsleden neem regie.”  

 
Waarom is het belangrijk dat raadsleden regie nemen? Omdat we leven in een democratie en raadsleden onze 
volksvertegenwoordigers zijn. Als raadsleden geen input kunnen leveren, kunnen inwoners dat niet.  
 

Met de initiatief-raadskring Regio Rivierenland zijn we precies dit aan het doen; we nemen 

regie, we gaan op zoek naar afstemming. We doen misschien wat de bedoeling is, maar we 

lopen wel voorop. Het is goed om je dat te realiseren. Om die reden is het moeilijk wat we 

doen. Er is nog niets geregeld om op een makkelijke manier afstemming te zoeken. We 

kunnen elkaar niet makkelijk bereiken. De planning is nog niet afgestemd. Wij kunnen als 

raadsleden wel regie willen nemen, maar als de colleges, griffierskring, gr-directeuren niet 

weten dat ook zij een andere rol zouden moeten vervullen, dan is dat lastig. Het is een 

cultuuromslag. Het gaat om een nieuwe manier van samenwerken.  

 

De initiatief-raadskring probeert het gesprek hierover op gang te brengen. Niet alleen over de 

zorg, maar over alle gemeenschappelijke regelingen, omdat daar dezelfde problemen spelen. 

Wij zouden in 2020 met 5 bijeenkomsten willen laten zien, waar je als raadsleden tegenaan 

loopt als je regie neemt. Waar stoten we onze neus? Waar rijden we de sloot in? We willen 

laten zien waar de knelpunten zitten, zodat we daar samen oplossingen voor kunnen vinden. 

We zouden het gesprek heel graag willen voeren met alle betrokken partijen; raadsleden, gr-

directeuren, bestuurders, griffierskring. Dit gaat in eerste instantie om bewustzijn. In tweede 

instantie om het samen vormgeven van een nieuwe weg.  

 

Het VNG, de ROB, de Vereniging voor Raadsleden en het ministerie van Binnenlandse 

Zaken zijn allemaal met dit onderwerp bezig. Rivierenland loopt parallel aan de voorstellen 

van minister Ollongren. We lopen parallel aan het advies van de ROB. Zij komen met de 

theorie. Wij doen het in de praktijk. Dat maakt dit initiatief bijzonder. We worden dan ook 

gevolgd door de landelijke overheid.  

 

Als bijlage het adviesrapport van de ROB. Op 28 september bespreekt de initiatief-raadskring 

de GGD.  
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Hartelijke groeten,  

 

Nanda van Doremalen,  

Peter Elferink 

Frans van Gelder 

Initiatiefgroep Kracht van de Raden 
raadskringregiorivierenland 
 

Het adviesrapport is in PDF verkrijgbaar via onderstaande link. Zie bijlage 1 voor de aanbevelingen voor 

de raad.  

https://www.raadopenbaarbestuur.nl/…/Decentrale_taak_is_pol… 

 
 

  

https://www.facebook.com/raadskringregiorivierenland/?modal=admin_todo_tour
https://www.raadopenbaarbestuur.nl/binaries/raad-openbaar-bestuur/documenten/publicaties/2020/02/13/advies-decentrale-taak-is-politieke-zaak/Decentrale_taak_is_politieke_zaak_Advies-20200213.pdf?fbclid=IwAR3lIpSxyITtb5zeyBsEf66GzFZ0LvgSpVE1kko7Ro_MhRUGmcDUbWiVmGQ
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Bijlage 1 

 

4.3 AANBEVELINGEN 

 Spreek als raadsleden onderling over wat volgens u goede kaders zijn en de eisen die u stelt 

aan een goede kadernota. Stel uzelf op als opdrachtgever van het college en maak met het 

college een duidelijke taakafbakening 

 Focus in kaderstelling op de maatschappelijke waarden die u belangrijk vindt voor de 

toekomst van uw gemeente en vertaal deze waren in maatschappelijke effecten die u met het 

sociaal beleid wilt bereiken. 

 Leg in de kadernota vast op welke factoren u wilt sturen en stel de indicatoren vast waarmee u 

gaat bepalen of het college geslaagd is in zijn missie. Gezien de moeilijkheid van 

resultaatmeting in het sociaal domein lijkt een keuze voor maatschappelijke effecten in 

combinatie met procesdoelen voor de hand te liggen. Koppel hieraan een duidelijk 

omschreven informatievraag naar het college. 

 Gebruik uw kadernota als meetlat waarlangs u beleidsnota’s, concept-verordeningen en 

rapportages van het college legt. Vraag uzelf steeds af of deze nog in lijn zijn met de visie en 

maatschappelijke doelen die u als raad bij de kaderstelling heeft vastgelegd. 

 Zoek samenwerking met de ander gemeenteraden op die betrokken zijn bij (boven)regionale 

samenwerking voor uitwisseling en eventuele afstemming. 

 Maak voor het realiseren van deze aanbevelingen gebruik van de deskundigheid van de griffie 

en van scholing om u bewuster te worden van uw rol, bevoegdheden, rechten en instrumenten. 

Wees bereid om daarin te investeren. 

 Een belangrijke voorwaarde voor de gemeenteraad om zijn sturende rol goed te kunnen 

vervullen is dat hij door college en ambtelijke organisatie beter gediend wordt. Daarbij moet de 

(informatie)vraag van de raad en niet het aanbod van het college centraal staan. 

 Het initiatief tot kaderstelling ligt zelden bij de raad. In plaats van ‘opdrachtgever tot’ is de 

gemeenteraad veelal ‘volger van’ ontwikkeling van nieuw beleid. Dit maakt dat de 

gemeenteraad zichzelf niet als eigenaar van de kaders ziet. 

 Wanneer een gemeenteraad zich verder wil ontwikkelen tot autonoom en sterk 

bestuursorgaan, kan dat waarschijnlijk beter door te politiseren dan te professionaliseren. 


