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Evaluatie raadsperiode 2014-208 

In februari 2018 heeft de griffie een enquête verspreidt onder raadsleden en 

fractievertegenwoordigers. Dit document is een samenvatting van de reacties en wordt 

meegegeven aan de nieuwe raad. De griffier biedt deze evaluatie op 3 april aan tijdens de 

eerste presidiumvergadering van raadsperiode 2018-2022.  

 

1. Ik vul deze enquête in als: 

In totaal hebben 14 mensen de evaluatie ingevuld, waarvan 10 raadsleden en 4 

fractievertegenwoordigers. Totaal zijn er 21 raadsleden en 11 fractievertegenwoordigers 

actief.  44% heeft deelgenomen aan de evaluatie. Niet iedere vraag is door de 14 

deelnemers beantwoord.  

 

2. Als raadslid/fractievertegenwoordiger wordt er veel van u gevraagd. Zijn er aspecten 

waarin u meer begeleiding had gewild? (bv. door trainingen) 

In de tabel hierboven staan de vooraf ingevulde antwoorden waar men uit kon kiezen. Er is 

veel vraag naar training in gemeentefinanciën en in debattechnieken.  Daarnaast kon men 

ook eigen punten aandragen. Hier kwamen de volgende punten uit:  

- Regels rond de raadscycli (nu de nieuwe verordening) 

- Gebruik van het archief met eerdere raadsbesluiten  

- Ipad breder gebruiken/ computer begeleiding 

- Ondanks trainingen blijft het lastig alles te begrijpen.  

 

2. Burgerparticipatie en inspraak zullen komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen 

in het raadswerk. Welke vormen van inspraak vindt u het meest waardevol voor uw 

oordeelsvorming? 

In de grafiek staan vormen van inspraak die genoemd zijn als antwoord op deze vraag. 

Sommigen gaven meerdere dingen aan, deze zijn dan beide verwerkt. Ook werden er tips 

gegeven over inspraak.  Genoemd werd dat inwoners meer begeleid moeten worden;  door 

laagdrempelige mogelijkheden te organiseren en door betere voorlichting over hoe je als 

inwoner iets op de raadsagenda kan krijgen. Ook is genoemd dat inspraak tijdens de raad 

zelf nagenoeg geen invloed heeft op de besluitvorming van de raad. Eén van de reacties was 

dat inspraak waardevol is wanneer de motieven duidelijk zijn en één iemand kaartte het 

dilemma aan dat luisteren naar de mondige burgers niet altijd hetzelfde is als luisteren naar 

alle burgers.  
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3. Heeft u tips ten aanzien van de agendering van informatieavonden, uitwisselingen etc? 

(bv. betreffende de onderwerpen op de markt, of het parallel behandelen van 

onderwerpen, andere locaties dan het gemeentehuis) 

Agendering 

Vier mensen geven expliciet aan dat de agendering prima is. Daarnaast zijn er vier 

opmerkingen:  

- Liever geen ad hoc vergaderingen 

- Overdag geen vergaderingen 

- Het verschil tussen de uitwisseling en informatieronde is niet duidelijk genoeg. Liever geen 

onderwerpen in de uitwisseling die twee weken later ook in de informatieronde besproken 

worden.  

- Een voorkeur voor één vaste avond iedere week i.p.v. in drukke weken twee avonden en in 

rustige weken één avond. Geen wisselende avonden.    

- Twee personen staan positief tegenover het parallel plannen van onderwerpen mits de 

onderwerpen elkaar niet buiten en de belangrijke onderwerpen niet parallel worden 

gepland.  Twee reacties zijn negatief over het parallel plannen.  

 

Andere locaties 

Vier van de reacties zijn positief over vergaderen op andere locaties mits functioneel en 

goed georganiseerd. Van de vier personen geeft één persoon aan dit alleen voor 

uitwisselingen een goed idee te vinden.  Eén persoon spreekt zich uit tegen het idee van 

vergaderen op andere locaties.  

 

Uitwisselingen 

Als positief punt wordt benoemd dat het goed is wanneer college en raad in de uitwisseling 

uitkomsten van afgesproken moties bespreken en inzichtelijk wordt hoe het college de 

motie heeft opgepakt.  Daarnaast wordt aangegeven dat de uitwisselingen te beleidsmatig 

zijn, te lang en te eenzijdig zijn. Er wordt gevraagd de uitwisselingen concreter en levendiger 

te maken, een vast onderdeel vragen tussen raadsleden te faciliteren, minder tijd voor de 

presentatie en meer tijd voor de vragen te verzorgen.   

 

Informatiemarkt en  -ronde. 

Er worden vier reacties gegeven specifiek over de informatiemarkt en –ronde. De eerste is 

enthousiast over de informatiemarkt, maar geeft ook aan dat een halfuur voldoende is. Over 

locatie van de informatiemarkt wordt gezegd dat deze niet ideaal is en wordt gevraagd of 

zitjes i.p.v. de statafels mogelijk is. Er worden ook zorgen geuit dat de informatiemarkt te 

weinig leeft onder inwoners  en dat vragen dubbel gesteld worden: eerst op de markt en 

vervolgens in de ronde.    

 

4.  Wat vond u van het functioneren van het concept 

raadsrapporteurs? En wat heeft u hierin gemist? 

Acht mensen zijn positief over het concept raadsrapporteurs. Vijf zijn 

hier negatief over. Als positieve punten wordt benoemd dat het 

bewustzijn van de raad met de verschillende verbonden partijen door 

raadsrapporteurs vergroot wordt  en dat het voor meer verbinding in 

de regio zorgt. Maar meerdere mensen noemen ook dat het concept 

onvoldoende uit de verf komt. Dat levert de volgende suggesties op:  

- Betere afspraken en instructies voor raadsrapporteurs 

- Raadsrapporteurs moeten continu in contact staan met de 

verbonden partij en regelmatig terugkoppelen naar de raad.  

- De terugkoppeling  moet neutraal zijn, zonder politieke uitgangspunten.  
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5. Hoe heeft u het orgaan ""Jeugdgemeenteraad' ervaren? 

 

Men is positief over de jeugdgemeenteraad.  Eén van de reacties is negatief. Deze 

persoon geeft aan de jeugdgemeenteraad als weinig zinvol te zien. Bij de positieve 

reacties zijn wel op- en aanmerkingen. Men vindt het een (te) grote tijdsinvestering 

voor de griffie en de leden van de werkgroep.   Men vindt ook dat het betrokkenheid 

van de rest van de raad moet worden vergroot.  Daarnaast pleit iemand voor een 

jeugdraad met kinderen in de leeftijd 12-16 jaar  en geeft iemand aan dat de nadruk 

op het educatieve functie moet liggen en niet op een  functie als adviesorgaan voor de 

raad.  

 

6.  Voldoet de communicatie via de gemeentepagina aan uw wensen? 

 

Vijf mensen geven aan dat de communicatie via de gemeentepagina voldoet aan de wensen. 

Negen mensen geven aan niet tevreden te zijn. Eén  persoon suggereert dat er een 

lezersenquête gehouden kan worden waarbij deze vraag wordt gesteld.  

 Opmerkingen die worden gemaakt zijn:  

- Onduidelijk of de gemeentepagina van de gemeente of van de raad is  

- Minder letters en meer plaatjes (2x) 

- te weinig accent op de rol van de raad en raadsleden  

-  Men heeft behoefte aan informatie over vergunningen/plannen (2x) 

- Mening fracties wordt gevraagd voordat het in de raad is besproken, waardoor fracties een 

vaag antwoord geven om de kaarten voor de borst te houden.  

- Moet uitgebreider 

- Te veel bestuurlijke info.  

 

7. Vindt u dat de gemeenteraad eigen 'sociaal media' accounts nodig heeft?  

  

In de categorie weet niet/lastig om iets over te zeggen 

wordt aangegeven dat het lastig kan zijn om van een 

sociaal media account neutraal gebruik te maken.   

 

 

 

 

 

 

8.  Heeft u tips, naar aanleiding van het functioneren van het orgaan ""Presidium"", voor 

de komende raad? 

 

Men benadrukt in de beantwoording dat het gezien wordt als de agendacommissie en dat 

het presidium geen politiek orgaan is. Verder wordt goede terugkoppeling belangrijk 

gevonden: ofwel doormiddel van een kort verslag ofwel door goede terugkoppeling van de 

presidiumleden aan de fractieleden.  

  



9. Heeft u tips, naar aanleiding van het functioneren van het orgaan “werkgroep 

Monitoring Sociaal Domein” , voor de komende raad?  

Men is positief over het functioneren van het orgaan “werkgroep monitoring sociaal 

domein”.  Onder de reacties staan  dingen als goed initiatief, belangrijk door te gaan en 

voortzetten.  De gesprekken met inwoners en de informatie daaruit worden erg 

gewaardeerd.  Negatieve reacties zijn er niet, maar wel een aantal tips voor de toekomst:  

 

- Beperkt doorgaan met alleen gezamenlijk de interviews en aanbevelingen verzorgen. 

- De informatie beter spreiden (nu is het in een keer een heleboel informatie.).  

- moet scherper kunnen in samenspel met larikslaan2 

- Voortzetten, maar transparanter als het kan. 

-  Verbreden van aantal leden om een groter bereik te hebben bij het praktijkgericht 

onderzoek.  

- Jaarafspraken maken met betrekking tot inhoud, aanpak en presentatie. 

 

10. "Heeft u tips, naar aanleiding van het functioneren van het orgaan “werkgroep 

Jeugdgemeenteraad”, voor de komende raad?  

De tips zijn samen te voegen in vijf hoofpunten. 

- Men geeft als tip beter in communicatie te staan met de raad.  

- Er wordt opgemerkt dat het van belang is dat benadering niet politiek gekleurd is.  

- Er moeten goede afspraken komen over de vorm van de opdracht (realistisch en niet te 

uitgebreid) , de mate van begeleiding door de werkgroep, het eindproduct,  en de rol van 

het eindproduct in de besluitvorming van de raad.  

- De opzet moet worden veranderd om de tijdsbelasting voor de werkgroepsleden aan te 

passen.  Er wordt ook opgemerkt dat het in het komend jaar mogelijk moet worden 

overgeslagen; zodat de raad voldoende tijd heeft zich goed in te werken.  

- Ten slotte wordt er als tip gegeven dat er gekeken moet worden hoe de betrokkenheid 

vanuit scholen kan worden verhoogd, en dat er opnieuw kan worden gekeken naar andere 

successen in het land.   

 

11. "Heeft u tips, naar aanleiding van het functioneren van het orgaan “werkgroep 

Financiële verantwoording”, voor de komende raad? 

 

Er zijn drie tips wat betreft de werkgroep Financiële verantwoording.  

- Vaker bij elkaar komen, desnoods voor iedere begroting behandeling in de raad.  

- De man of vrouw van een fractie met de meeste expertise moet in deze commissie plaats 

kunnen nemen. Ook een fractievertegenwoordiger.  

- Betere terugkoppeling naar de raad.  

 

12. Als raad bent u de werkgever van de griffie(r), waarvoor de werkgeverscommissie is 

ingesteld. Hoe heeft u de invulling van het werkgeverschap door de werkgeverscommissie 

ervaren? 

 

Men is positief over de werkgeverscommissie, onder andere omdat ze gezorgd hebben voor 

een nieuwe griffier. Ook wordt aangegeven dat de commissie een goede en evenwichtige 

samenstelling had. Men kaart daarnaast wel aan dat ze weinig hebben gehoord van de 

werkgeverscommissie. Twee thema’s komen terug in de opmerkingen:  

- De werkgeverscommissie mag actiever ophalen bij de raad.  

- de werkgeverscommissie mag actiever terugkoppelen naar de raad. In dat licht mist er 

afgelopen jaar de jaarlijkse evaluatie van de werkgeverscommissie.   

 



13. De taak van de griffie is de ondersteuning van de raad in alle facetten. Hoe heeft de 

ondersteuning van de griffie ervaren, en heeft u tips? 

 

Men is overwegend positief over de ondersteuning van de griffie. Men benoemd de 

ondersteuning waardevol en prettig. Men vindt de griffie professioneel, soms terecht kritisch 

en inhoudelijk op de hoogte.  De griffie wordt door hen makkelijk benaderbaar en 

laagdrempelig gezien. Daarnaast wordt ook genoemd dat de ondersteuning  zorgvuldiger 

kan en iets minder afwachtend.  

 

Concrete tips die gegeven worden:  

- GO moet interactief en comptabel worden met andere platforms 

- Agenda op GO strakker beheren 

- De verdeling van de ad-hoc taken is soms ondoorzichtig 

- Meer informatie over belangrijke en minder belangrijke informatieve bijeenkomsten  

- Het blijft soms lastig waar alle documenten staan.  

 

14. Wat was uw hoogtepunt als raadslid/fractievertegenwoordiger en kunt u ook een 

dieptepunt noemen? 

 

Sommigen zijn snel tevreden; het deelnemen aan de informatieronde of een werkgroep 

wordt benoemd als een hoogtepunt. Een ander was  vroeg al tevreden; voor hen/haar was 

de uitslag van de verkiezingen het hoogtepunt. Meerderen benoemen als hoogtepunt dat de 

keren dat een motie of amendement van de fractie aangenomen wordt. Een enkeling vindt 

het belangrijk dat een motie of amendement unaniem aangenomen wordt. Velen geven ook 

inhoudelijke successen als hoogtepunt: het opstellen van de monitor sociaal domein, het 

traject rondom de toekomstvisie, de biezenkamp,  meeschrijven aan het collegeprogramma, 

dat Leusden niet aangemerkt is als uitleglocatie voor grootschalige woningbouw.  Ook 

benoemd iemand de middag en avond waarbij inwoners konden spreken over de 

noodopvang voor asielzoekers. Als raadslid had deze persoon het gevoel echt iets voor hen 

te kunnen doen.  

 

Voor velen, die destijds indiener waren of die destijds besloten niet te agenderen,  was het 

dieptepunt de commotie rondom het niet agenderen van de motie vreemd aan de orde 

inzake de regionale ruimtelijke visie Een ander benoemd een moment wanneer inwoners 

tekeergingen  bij het inspreken als een dieptepunt. En voor één iemand was het maandelijks 

vergaderen echt een absoluut dieptepunt.  

 

 

  



Voor commissieleden 

15. In welke commissie heeft u deelgenomen?  

 

Deze vraag is ter inleiding van vraag 16. Hiermee 

probeerden we een antwoord te krijgen of de 

huidige commissieleden vinden dat je een 

vakexpert moet zijn. Dit kan behulpzaam zijn voor 

raadsleden die in de toekomst voor de keuze staan 

in welke werkgroep zij willen deelnemen. Om deze 

reden zijn de antwoorden op vraag 16 niet 

meegenomen als aangeven is dat men niet in de 

werkgroep zelf deelnam.  De grafiek hiernaast zegt 

iets over de hoe representatief de antwoorden op 

vraag 16 zijn.  

  

 

 16. Moet je vakexpert zijn voor de werkgroep of commissie ...? 

 

Werkgroep monitoring sociaal domein 

Drie van de leden van de werkgroep geven aan dat dit niet nodig is. Een daarvan geeft aan 

dat het belichten van een onderwerp van alle kanten juist een meerwaarde is. Een vierde 

persoon geeft aan dat het in zekere zin wel nodig is vakexpert te zijn.  

 

Werkgroep financiële afstemming 

Er wordt aangegeven dat niet specifiek noodzakelijk is.  Wel is het handig dat je voldoende 

belangstelling toont voor het onderwerp.   

 

Werkgeverscommissie 

Nee, wel ervaringsdeskundige 

 

17. Wat was voor u het leukste moment in de werkgroep/commissie?  

Werkgroep monitoring sociaal domein 

“Dat we een gezamenlijk beeld hadden wat als monitor wilde hebben.” 

“De samenhorigheid in werkgroep sociaal domein” 

“Bezoek bij mensen. “ 

“Gesprek met de inwoners en het verslag daarover delen in de raad.” 

 

Werkgroep financiële afstemming 

“Tijdens het beoordelen en bekritiseren van de jaarrekening. Daar zaten wat kleine foutjes 

in.” 

 

Werkgeverscommissie 

“Tja, open deur. De zoektocht naar een nieuwe griffier en assistent griffier waren kersjes op 

de taart” 

 

Werkgroep jeugdgemeenteraad 

“Workshop met expert en kinderen. Geniet van gedrevenheid en enthousiasme van kids. 

Schoolcontacten ook leuk.” 

 

Werkgroep OV 

“Organisatie bijeenkomst OV met statenleden” 

Werkgroep
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Voor raadsrapporteurs 

 

18. Wat vond u ervan als raadsrapporteur te functioneren? Moet je vakexpert zijn? ", 

Iemand omschrijft het als een “belangrijke, maar weinig dankbare taak”, een ander geeft 

aan dat het een interessante taak was. Vier personen geven aan dat het niet nodig is dat je 

vakexpert bent. Die personen geven wel aan dat het wel belangrijk is gemotiveerd en 

gedreven te zijn, en dat een goede relatie met de behandelend ambtenaar wel heel prettig 

is. Twee mensen geven aan dat het belangrijk is om vakinhoudelijke kennis te hebben; 

kennis (over bijvoorbeeld wetgeving) helpt bij het meelezen en bij het stellen van kritische 

vragen.  

 

19. Als raadsrapporteur lopen uw contacten uiteen van de ambtelijke contactpersoon tot 

aan de collega raadsleden in de regio. Wat heeft u gewaardeerd in deze contacten en wat 

heeft u gemist? 

De waardering van de ondersteuning van de betrokken ambtenaren wordt breed gedragen 

onder de invuller van deze vraag. Daarnaast wordt aangegeven dat het contact in de regio 

gemist wordt. Wanneer er wel regionale bijeenkomsten georganiseerd werden door de 

verbonden partij werd dit erg gewaardeerd. Suggesties voor meer regionale contacten: 

- Faciliteren dat raadsleden bij vergaderingen van het algemene of het dagelijkse bestuur 

van de verbonden partij mogen zijn. 

- Besluitvorming vooraf laten gaan van regionale (video) bijeenkomsten 

 

20 . Heeft u een tip voor het inwerkprogramma voor raadsrapporteurs? 

- De ambtenaren een eerlijk verhaal laten vertellen over de belangrijkste onderwerpen (incl 

risico's en uitdagingen) en de griffier over de procedures. 

- Voor mijn gevoel moesten we het wiel zelf uitvinden. Een aantal handvaten zou fijn zijn.  

- Ambtenaar heeft ons, de rapporteurs al in een vroeg stadium geïnformeerd en op 

vlieghoogte gebracht. Dit vasthouden graag! 

- Een keer bij de verbonden partij op bezoek gaan, en weten wie de bestuurders zijn. 

- We hebben 1 x een bijeenkomst gehad met bijbehorende beleidsmedewerkers en 

wethouders. Handhaven en mogelijk gezamenlijke afspraken maken betreffende contacten 

en rapportage.   


