
 

 

Lunchgesprek Omgangsvormen in de raad 

 

Naar aanleiding van het essay van Ben Nijman, dat al veel aanknopingspunten geeft: 
woordgebruik  en op de man spelen zijn vaak symptomen van iets achterliggends. Iets 
wat het gevoel van uitgesloten worden voedt waardoor het raadslid zich geen deel van 
geheel en daardoor niet verantwoordelijk voelt. Dat kan bijvoorbeeld al vanaf de 
coalitieonderhandelingen, waarbij de partij, hoe groot soms ook, niet serieus genomen 
wordt of ook door de verschaffing van informatie, die beter is aan de coalitiepartijen 
dan aan de oppositiepartijen. 

In het gesprek werden als oorzaken ook nog genoemd de rolopvatting van de raad: als 
er sterk op de controlerende rol wordt ingezet is de toon vaak scherper richting college. 

Opgemerkt werd dat het misschien ook niet echt een probleem is, maar een teken van 
emancipatie: Waar het in oude tijden gewoonte was dat de machthebber het gewone 
volk schoffeerde, is er nu sprake van wederzijdsheid. 

Wel waren de deelnemer het er over eens dat een slecht voorbeeld ook weer een 
bepaald soort raadsleden aantrekt, en een ander soort juist afschrikt.  Daardoor is het 
goed de cirkel toch te proberen te doorbreken. 

 

Als suggesties  uit ieders praktijk werden aangedragen: 

- analyseer goed waar de frustratie vandaan kan komen, symptoombestrijding heeft niet 
veel kans van slagen 

- tijdig gaan praten over een raadsakkoord, dat zou de tegenstelling oppositie-coalitie 
kunnen doorbreken.  

- een-op-een gesprekken met de raadsleden, aandacht geven 

- investeer in een tweedaagse, waarbij over de omgangsvormen en rolopvatting van de 
raad wordt gesproken 

-  het colleges ontvangt eens in de 6 a 8 weken de oppositie om te horen wat er leeft 

- voor de verkiezingen maken burgemeester en griffier een rondje langs de politiek 
partijen ivm de kandidaatstelling. Insteek is vaak integriteit, maar daar kan je ook praten 
over het profiel van het raadslid, die moet kunnen samenwerken. En over de schade die 
een onzorgvuldige coalitievorming teweeg kan brengen.  



- laat het voorzitterschap rouleren: dan ervaren meer raadsleden hoe lastig het kan zijn 
een vergadering in goede banen te leiden.  

- bepaal met de plv. voorzitter en  de commissievoorzitters een lijn hoe om te gaan met 
onverbeterlijke querulanten, zodat ze de  vergadering niet ‘gijzelen’.  

- zie er als griffier op toe dat oppositiepartijen net zo snel antwoord op vragen krijgen als 
coalitiepartijen. Maak ook goede afspraken in d driehoek daarover.  

- spreek überhaupt als griffier niet meer  over coalitie of oppositie.  

- zorg voor feedback vanuit de buitenwereld: bijvoorbeeld scholieren of studenten die 
een raadsvergadering en de omgang met elkaar becommentariëren.  

- gebruik de overdacht aan de nieuwe raad om te evalueren.  

 


