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"De Gemeenteraad:ontstaan en ontwikkeling van de lokale

democratie"

Geacht raadslid,

Van harte gefeliciteerd met uw verkiezing op 21 maart of eerder

Vanaf nu maakt u deel uit van de gemeenteraad van uw gemeente. Raadslid zijn is een mooie en

uitdagende functie met een grote verantwoordelijkheid. U geeft mede inhoud, vorm en werkt aan de

lokale democratie.

Het is van groot belang dat raadsleden goed in staat zijn hun volksvertegenwoordigende,

kaderstellende en controlerende taken waar te kunnen maken. Raadsleden dienen daartoe over de

meest uiteenlopende kennis en kwaliteiten te beschikken. Daarom biedt de VNG u dit boek aan,

mede namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), getiteld "De

Gemeenteraad: ontstaan en ontwikkeling van de lokale democratie", geschreven door een groot

aantalwetenschappers, onder redactie van Hans Vollaard, Geerten Boogaard, Joop van den Berg

en Job Cohen. Het boek kwam tot stand met steun van het ministerie van BZK.

Het boek besteedt onder andere aandacht aan de rechtshistorische en politieke ontwikkeling van

het instituut gemeenteraad, alsmede ontwikkelingen in de verhouding tussen raad en college, de

verhoudingen van de raad met de burgemeester en de "hulptroepen" van de raad, zoals de

rekenkamer.
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Maar ook komen gemeentefinanciën, de debatcultuur, de rol van (lokale) media en politieke partijen

en zelfs de architectuur van raadszalen aan bod. Het is een zeer lezenswaardig boek.

Met de kennis uit dit boek is een brug te slaan vanuit het verleden naar de toekomst, een brug naar

uw gemeenteraad, de lokale democratie. Met de kennis van toen, juist vandaag nieuwe stappen

zetten als raadslid, met uw fractie, met de raad als geheel en gezamenlijk met andere

gemeenteraden in de regio. Een prachtige opgave.

De VNG en het ministerie vanBZK hebben samen met de beroeps- en belangenverenigingen

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (www.raadsleden.nl) en de Vereniging van Griffiers

(www.qriffiers.nl) een digitaal leerplatform voor raadsleden ontwikkeld. Dit alles ter ondersteuning

van uw werk. Het motto daarbij is dat het voor het uitoefenen van een functie die zo waardevol is

voor onze samenleving, vanzelfsprekend moet zijn voortdurend te (blijven) investeren in kennis en

kunde. Het platform is te bereiken via www.leerplatformraadsleden.nl. Maak er gebruik van.

Tenslotte wens ik u - ook als oud-collega - heel veel succes (en plezier) bij uw werk als

gemeenteraadslid.

met hartelijke groet,

Voo rgrng se Gemeenten
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