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Voorwoord 

Een sterke raad doet ertoe. Voor elke gemeenteraad is het een uitdaging om niet alleen formeel het 
hoogste bestuursorgaan te zijn, maar ook in de praktijk van alle dag het meest invloedrijke orgaan in 
de lokale democratie te zijn. De ervaringen van de huidige raad delen met de na de raadsverkiezingen 
aantredende nieuwe raad kan daarbij helpen.  
 
Als hulpmiddel hierbij heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor uw raad een 
overdrachtsdocument gemaakt met vragen en aandachtspunten die u uw nieuwe raad kunt 
meegeven. Wij hopen dat uw raad er zijn voordeel mee kan doen en horen graag als u verbeterpunten 
hebt. 

<Verwijder na lezen en schrijf eigen voorwoord> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruik van dit document 
U kunt dit overdrachtsdocument naar eigen wens aanpassen. Waar personalisering mogelijk is, staat dat 
aangegeven. Op het voorblad kunt u bijvoorbeeld de naam van uw gemeente invullen, waarna deze ook 
automatisch op elke pagina in de koptekst zal verschijnen.  
 
De blauwe afbeelding op het voorblad kunt u ook verwijderen. 
 
Als het document gereed is, kunt u de inhoudsopgave verversen door te klikken op ‘thema’s’. Er verschijnt 
dan een menu. Klik op het blauwe pijltje rechts, een kies ‘tabel bijwerken’. 
 
<Verwijder na lezen> 
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1. Vergaderstructuur 

Welke lessen heeft de raad getrokken uit het vergadermodel en welke adviezen en aandachts- en 
leerpunten geeft de raad mee aan de nieuwe raad over de gehanteerde werkwijze? 

<Klik hier en typ antwoord> 
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2. Informatievoorziening 

Informatievoorziening is een kernpunt in de relatie tussen college en raad. Welke lessen, aandachts- 
en leerpunten geeft de raad mee aan de nieuwe raad als het gaat om adequate en tijdige 
informatievoorziening? Zijn er protocollen, werkwijze of handreikingen voor informatievoorziening 
die worden aanbevolen? 

<Klik hier en typ antwoord> 
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3. Raad als werkgever 

De raad is werkgever van de griffier. Het is belangrijk dat de griffier als eerste, belangrijke 
ondersteuner van de raad een gelijkwaardige positie heeft in de lokale driehoek. Wat zijn de 
evaluatiepunten van de werkgeverscommissie en welke aandachts- en leerpunten geeft de raad mee 
aan de nieuwe raad? 

<Klik hier en typ antwoord> 
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4. Raad in de regio 

De gemeente neemt deel in regionale samenwerking en verbonden partijen. Het is belangrijk dat een 
nieuwe raad zijn nieuwe keuzes kan maken dan wel goed geïnformeerd is over de taken die in 
regionale samenwerking of verbonden partijen worden uitgevoerd. 

4a. Hoe ziet het overzicht van alle vormen van regionale samenwerking en verbonden partijen met 
de beoogde doelen eruit, zodat de nieuwe raad daar kennis van kan nemen en daarover kan 
spreken hoe verder mee? 

<Klik hier en typ antwoord> 

4b. Welke lessen, aanbevelingen en leerpunten geeft de raad mee als het gaat om meer grip en 
controle op regionale samenwerking en verbonden partijen? 

<Klik hier en typ antwoord> 
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5. Raad en hulptroepen 

De raad als lekenbestuur wordt niet alleen ondersteund door de griffie, maar ook door de 
Rekenkamer en de accountant. Rekenkamer en accountant zijn van de raad. 

Welke adviezen en aanbevelingen geeft de raad mee aan de nieuwe raad zodat de ondersteuning door 
Rekenkamer en accountant nog beter wordt verzekerd? 

<Klik hier en typ antwoord> 
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6. Veiligheid 

De raad maakt aan het begin van de raadsperiode in samenspraak met de burgemeester een integraal 
veiligheidsplan. 

Welke adviezen en aandachtspunten geeft de raad mee aan de nieuwe raad zodat deze in 2022 een 
nieuw, actueel integraal veiligheidsplan kan maken? 

<Klik hier en typ antwoord> 
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7. Voorzitter van de raad  

De burgemeester is voorzitter van de raad en de raad stelt materieel de burgemeester aan. De raad 
kan tevens een vicevoorzitter aanwijzen, die niet de raadsnestor hoeft te zijn. 

7a. Welke aanbevelingen en adviezen geeft de vertrouwenscommissie/klankbordcommissie mee 
aan de nieuwe raad? 

<Klik hier en typ antwoord> 

7b. Welke aanbevelingen en leerpunten geeft de raad mee aan de nieuwe raad als het gaat om de 
keuze voor een vicevoorzitter, die wordt gekozen op basis van een door raad opgesteld profiel 
aan het begin van de raadsperiode? 

<Klik hier en typ antwoord> 
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8. Lokale democratie  

De raad is de vertegenwoordiger van de inwoners. Hoe en op welke wijze heeft de raad de inwoners 
vertegenwoordigt en betrokken bij het beleid? Welke adviezen en aandachtspunten geeft de raad 
mee aan de nieuwe raad op zaken als inspreekrecht, referenda, burgerbetrokkenheid en participatie 
van álle inwoners? 

<Klik hier en typ antwoord> 
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9. Agressie, intimidatie en integriteit 

Welke lessen en aandachtspunten geeft de raad mee aan de nieuwe raad op zaken als omgang met 
agressie, intimidatie en integriteit? Zijn er vaste afspreekmomenten om over deze thema’s te spreken 
en wat levert dat aan inzichten op voor de nieuwe raad? 

<Klik hier en typ antwoord> 
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10. Raad als opdrachtgever en kader steller 

De raad is opdrachtgever (kadersteller) voor het college. Welke lessen en leerpunten geeft de raad 
mee als het gaat om: 

10a. Grip en controle op begrotings- en verantwoordingsproces? 

<Klik hier en typ antwoord> 

10b. Ervaringen met het maken van een raads- en/of coalitieprogramma? 

<Klik hier en typ antwoord> 

10c. Over de wijze van het informatie- en formatieproces aan het begin van de raadsperiode? 

<Klik hier en typ antwoord> 
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11. Formatieproces 

Let met het oog op het formatieproces na de raadsverkiezingen op het volgende: 

1. Als huidig raad is het verstandig om na te gaan of er voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar is 
op de griffie voor de ondersteuning bij de formatie. Als dat niet het geval is, maak daar dan budget 
voor vrij.  

<Klik hier en typ antwoord> 

2. Vaak heeft de griffier een lijstje van mogelijke verkenners. Bespreek als raad of dit lijstje van 
verkenners up-to-date is. 

<Klik hier en typ antwoord> 
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12. Specifieke onderwerpen 

12a. Welke lessen en aanbevelingen geeft de raad mee aan de nieuwe raad als het gaat om de rol en 
de positie van de raad op het onderwerp regionale energiestrategie (RES)? 

<Klik hier en typ antwoord> 

12b. Welke lessen en aanbevelingen geeft de raad mee aan de nieuwe raad als het gaat om de rol en 
positie van de raad in de nieuwe Omgevingswet? 

<Klik hier en typ antwoord> 

12c. Welke lessen en aanbevelingen geeft de raad aan de nieuwe raad mee als het gaat om de rol en 
positie van de raad in het sociaal domein? 

<Klik hier en typ antwoord> 

12d. Welke lessen en aanbevelingen op specifieke onderwerpen en langlopende projecten in de 
gemeente zijn relevant om over te dragen aan de nieuwe raad? 

<Klik hier en typ antwoord> 
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13. Procesoverdracht 

13a. Heeft de raad op basis van eigen ervaring een advies voor de nieuwe raad over het bespreken 
van het overdrachtsdocument? 

<Klik hier en typ antwoord> 

13b. Heeft de raad ervaringen met het inschakelen van externe bureaus en de wijze waarop met het 
college wordt gedeeld over wat goed gaat en wat beter kan? 

<Klik hier en typ antwoord> 

13c. Zijn er afspraken met de diverse commissies gemaakt of deze aan het einde van de 
raadsperiode een overdrachtsdocument maken met daarin adviezen voor uit te voeren 
verbeterpunten door de nieuwe raad? 

<Klik hier en typ antwoord> 

13d. Worden er afspraken gemaakt over de overdracht op inhoudelijke thema’s vanuit de ambtelijke 
organisatie? 

<Klik hier en typ antwoord> 

13e. Geef als raad en griffie tijdig aan het college/ambtelijke organisatie aan dat de raad (mogelijk 
via het presidium) met de griffie een eigen overdrachtsdocument maakt vanuit het belang om 
de nieuwe raad de lessen en ervaringen mee te geven van de huidige raad. Dit 
overdrachtsdocument staat dus los van het overdrachtsdocument dat vanuit het 
college/ambtelijke organisatie wordt gemaakt op allerlei gemeentelijke inhoudelijke thema’s. 

<Klik hier en typ antwoord> 
 


	1. Vergaderstructuur
	2. Informatievoorziening
	3. Raad als werkgever
	4. Raad in de regio
	4a. Hoe ziet het overzicht van alle vormen van regionale samenwerking en verbonden partijen met de beoogde doelen eruit, zodat de nieuwe raad daar kennis van kan nemen en daarover kan spreken hoe verder mee?
	4b. Welke lessen, aanbevelingen en leerpunten geeft de raad mee als het gaat om meer grip en controle op regionale samenwerking en verbonden partijen?

	5. Raad en hulptroepen
	6. Veiligheid
	7. Voorzitter van de raad
	7a. Welke aanbevelingen en adviezen geeft de vertrouwenscommissie/klankbordcommissie mee aan de nieuwe raad?
	7b. Welke aanbevelingen en leerpunten geeft de raad mee aan de nieuwe raad als het gaat om de keuze voor een vicevoorzitter, die wordt gekozen op basis van een door raad opgesteld profiel aan het begin van de raadsperiode?

	8. Lokale democratie
	9. Agressie, intimidatie en integriteit
	10. Raad als opdrachtgever en kader steller
	10a. Grip en controle op begrotings- en verantwoordingsproces?
	10b. Ervaringen met het maken van een raads- en/of coalitieprogramma?
	10c. Over de wijze van het informatie- en formatieproces aan het begin van de raadsperiode?

	11. Formatieproces
	12. Specifieke onderwerpen
	12a. Welke lessen en aanbevelingen geeft de raad mee aan de nieuwe raad als het gaat om de rol en de positie van de raad op het onderwerp regionale energiestrategie (RES)?
	12b. Welke lessen en aanbevelingen geeft de raad mee aan de nieuwe raad als het gaat om de rol en positie van de raad in de nieuwe Omgevingswet?
	12c. Welke lessen en aanbevelingen geeft de raad aan de nieuwe raad mee als het gaat om de rol en positie van de raad in het sociaal domein?
	12d. Welke lessen en aanbevelingen op specifieke onderwerpen en langlopende projecten in de gemeente zijn relevant om over te dragen aan de nieuwe raad?

	13. Procesoverdracht
	13a. Heeft de raad op basis van eigen ervaring een advies voor de nieuwe raad over het bespreken van het overdrachtsdocument?
	13b. Heeft de raad ervaringen met het inschakelen van externe bureaus en de wijze waarop met het college wordt gedeeld over wat goed gaat en wat beter kan?
	13c. Zijn er afspraken met de diverse commissies gemaakt of deze aan het einde van de raadsperiode een overdrachtsdocument maken met daarin adviezen voor uit te voeren verbeterpunten door de nieuwe raad?
	13d. Worden er afspraken gemaakt over de overdracht op inhoudelijke thema’s vanuit de ambtelijke organisatie?
	13e. Geef als raad en griffie tijdig aan het college/ambtelijke organisatie aan dat de raad (mogelijk via het presidium) met de griffie een eigen overdrachtsdocument maakt vanuit het belang om de nieuwe raad de lessen en ervaringen mee te geven van de...


