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Datum: 1 december 2015 

Aan: het presidium (7 december 2015) 

Van: R. de Jonge, Griffie 

Onderwerp: Evaluatie raadsacademie 
 
 
Uw presidium wordt voorgesteld de raadsacademie: 

1. te evalueren; 
2. een keuze te maken om al dan niet de deelname aan de raadsacademie voor te zetten.  

 
In 2014 is de gemeente Hollands Kroon het initiatief genomen om een Raadsacademie voor raadsleden te 
ontwikkelen. In verband hiermee heeft het presidium op 6 november 2014 besloten met ingang van 2015 
aan de pilot Raadsacademie deel te nemen voor de duur van één jaar.  
 
De Raadsacademie is door zeven gemeenten (Alkmaar, Den Helder, Heerhugowaard, Hollands Kroon, 
Langedijk, Opmeer en Schagen) op 1 april 2015 in gebruik genomen. Door de behoefte aan trainingen en 
cursussen te bundelen hebben meer dan 280 raadsleden gezamenlijk gebruik kunnen maken van één 
portal (de afgeschermde online omgeving waarin alle te volgen cursussen voor raadsleden zijn 
opgenomen). 
 
Omdat de Raadsacademie in deze fase nog steeds een pilot is voor de duur van een jaar bepalen de 
deelnemende gemeenten straks of dit initiatief structureel wordt. De evaluatie vindt eind 2015 plaats. 
Tijdens de maand december stemmen de griffiers af in hoeverre de pilot geslaagd is en welke opvolging 
hieruit gaat voortkomen.  
 
In verband met de evaluatie van de pilot is de fractievoorzitters verzocht binnen de partij met uw raads- 
en/of commissieleden de volgende punten (ervaringen) van de raadsacademie te bespreken en 
vervolgens te voorzien van een reactie: 
 
1. Het aanbod van trainingen/opleidingen. 
2. De kwaliteit van de trainingen. 
3. De gekozen locaties. 
4. Het persoonlijk opleidingsbudget. 
5. De verdeling van het opleidingsbudget van de raad.  
6. Het aanmelden voor een training/opleiding via het systeem van de portal. 
7. Het doel elkaar onderling te versterken. 
8. Keuze om met de Raadsacademie door te gaan (of niet).  
9. Eventueel andere opmerkingen.  
 
Op basis van bovenstaande punten is (samengevat) het volgende beeld te geven: 
 
 Geen gebruik gemaakt van raadsacademie: D66, CDA, CU, PvdA, Helder Onafhankelijk!, GroenLinks.  

Hierbij heeft de PvdA opgemerkt dat op zich de raadsacademie kan worden voortgezet, indien daar 
voldoende animo voor is 
Het CDA en CU hebben aangegeven dat er voldoende opleidingsmogelijkheden zijn binnen de eigen 
partij.  
 

 Positief over de raadsacademie: Behoorlijk Bestuur, VVD, VS. 
De VS, VVD en BB hebben aangegeven dat het budget per partij/persoon wel weinig is qua verdeling. 
Daarnaast is door de VS opgemerkt dat het aanmelden gecompliceerd was.  

 
Niet gereageerd hebben: Stadspartij Den Helder, Beter voor Den Helder, Fractie Vermooten. 
 


