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Geachte raad,
Geacht presidium,
Uw raad is op 29 maart 2018 begonnen aan de nieuwe raadsperiode. In deze periode staan uw raad een groot
aantal uitdagingen te wachten: de uitvoering van alle nieuwe afgesproken lokale plannen, de invoering van de
nieuwe Omgevingswet, de doorontwikkeling van de controle en aansturing op de taken in het sociaal domein, het
versterken van uw weerbare en integere lokale democratie en het vinden van een goede balans tussen uw rol in de
representatieve democratie en de (participatieve) wensen van inwoners, organisaties en instellingen.
Van uw raad en uw raadsleden wordt het nodige verwacht. Als het aan de Raad voor het Openbaar Bestuur ligt doet
u dat ook nog eens in 8 tot 12 uur per week. Volgens ons als Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is dat geen
realistische doelstelling.
Wij willen met u en voor u vertolken bij VNG, ministerie en parlement dat een sterke gemeenteraad er toe doet. Wij
zetten ons daarom in voor een betere toerusting voor raadsleden. Wij hebben daarom een digitale leeromgeving
(www.leeromgeving.raadsleden.nl) voor u gemaakt waar u alles vindt wat u moet weten als raadslid, wat u nodig
hebt om uw werk als raad en raadsleden goed uit te voeren en wat u kan helpen om uw rol en positie als hoogste
bestuursorgaan in de gemeente met gezag en aanzien uit te voeren.
Wanneer u lid bent van onze vereniging krijgt u niet zes keer per jaar (zoals bij de SdU), noch twaalf keer per jaar
(VNG) maar wekelijks met onze nieuwsbrief de belangrijkste drie tot vijf nieuwe inzichten die voor uw werk als raad
en als raadsleden van belang is. Want de focus en het perspectief bij de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
ligt bij raadsleden en de gemeenteraad. U bent dan ook snel en tijdig op de hoogte van bijeenkomsten die wij voor
raadsleden organiseren, zoals over de hoogte van de vergoeding, raadswerk als lekenbestuur of als professioneel
bestuur, over de werkgeversfunctie, over het opdrachtgeverschap van de accountant, over de rol van de raad om
met de burgemeester een veiligheidsplan te maken en nog veel meer. Ook bent u dan als eerste op de hoogte van
alle aanbevelingen, tips en adviezen uit onze onderzoeken, die gericht zijn op het versterken van de rol van de raad
en het vergemakkelijken van uw werk als raadslid. Voor meer info: neem een kijkje op onze website,
www.raadsleden.nl.
Bovendien levert u als lid een bijdrage aan een krachtiger rechtstreeks geluid van lokale volksvertegenwoordigers en
onze belangenbehartiging in Den Haag voor een betere rol- en rechtspositie van raad en raadsleden.
Wanneer u lid wilt worden, kan dat op twee manieren: raadsleden kunnen individueel lid worden, maar de raad kan
ook collectief lid worden. Zeker wanneer er veel raadsleden individueel lid zijn of worden, is een collectief
lidmaatschap aantrekkelijker. De kosten zijn omdat wij weten dat gemeenteraden op de centen letten laag: 80 euro
per jaar voor individuele leden, 45 euro per jaar per (raads)lid bij een collectief lidmaatschap. De kosten komen ten
laste van de bestuurskosten van de gemeente, zo is in het rechtspositiebesluit bepaald.
Wanneer u dat wenst zijn wij beschikbaar om u in een persoonlijk gesprek verder te informeren. Wij stellen het
bovendien erg op prijs wanneer u ons informeert over wat u nodig hebt om uw rol als raad en raadsleden te
versterken. Onze positie als belangenbehartiger biedt tal van mogelijkheden en kansen om een bijdrage te leveren
in het versterken van de positie van de gemeenteraad. Wilt u meer informatie neemt u dan gerust contact met ons
op. (info@raadsleden.nl of 070-3738195.)

Met vriendelijke groet,
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Nederlandse Vereniging voor Raadsleden,
Mark den Boer, voorzitter
Henk Bouwmans, directeur
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