
¥ 
Memo

Datum: 23 januari 2012 

Aan: Presidium (30 januari 2012) 

Van: Christine Bakker en Rachël van Kempen 

Onderwerp: Gast van de Raad 
 
Op 15 mei heeft, via een memo, een terugkoppeling plaatsgevonden aan het presidium over ‘Gast van 
de Raad’. In deze memo zijn aanbevelingen opgenomen om de continuïteit in de aanmeldingen te 
bewerkstelligen.  
 
Project 
Maximaal vijf burgers kunnen volgens planning tijdens een Helderberaad gast zijn van de 
gemeenteraad. De burgemeester, twee raadsleden (een namens de coalitiepartijen en een namens 
de oppositie) en de griffier, geven voorafgaand aan de vergadering uitleg over het dagelijkse werk van 
de gemeenteraad en toelichting op het debat in de raad, de politieke partijen en het ‘spel’ tussen 
college en gemeenteraad. 
Na afloop van de raadsvergadering kunnen de gasten bij een nabespreking in de kantine de overige 
raadsleden ontmoeten.  
De gasten worden de hele avond begeleid door de communicatiemedewerker van de raad. 
 
Ervaringen 
In 2011 (t/m november) zijn 20 inwoners van Den Helder gast van de raad geweest tijdens vier 
gastavonden.  
 
Publiciteit 
Evenals in 2009 en 2010, vinden de meeste gasten van de raad hun weg daar naartoe via de krant en 
de website. Evenzoveel veel gasten worden hierop geattendeerd door eerdere bezoekers. 
 
Reacties 
In 2009 hebben 8 gasten hun evaluatieformulier retour gezonden. In 2010 waren dat er 9 en in 2011 
zijn dit er 14. De belangrijkste reacties: 
 
Over de reden van aanmelding: 

-  De redenen voor aanmelding zijn zeer divers. Is het voor sommige mensen slechts ‘interesse’ 
of ‘nieuwsgierigheid’, geven anderen aan ‘meer over de plaatselijke politiek te willen weten’, 
de ‘stad of de gemeenteraad te willen leren kennen’ of ‘zich te oriënteren voor een 
lidmaatschap van een politieke partij’. 

 
Over de voorkennis: 

- De meeste mensen geven aan al enige voorkennis te hebben van de (Helderse) 
gemeentepolitiek. Sommige mensen volgen de politiek slechts in de kranten en een enkeling 
heeft geen voorkennis. 

 
Over de toelichting: 

- Voor alle mensen was de toelichting verhelderend en duidelijk. 
Een selectie uit de gemaakte opmerkingen: 

- de betrokkenheid was hartverwarmend; 
- het optreden van de burgemeester en de raadsleden was een openbaring; 
- het was een aangename ervaring; 
- een uitstekende voorbereiding op de raadsvergadering. 

 



Over de vergadering: 
- De meeste mensen noemen ‘leuke/bijzondere ervaring’, verduidelijking en begrip. Eenmaal is 

het saai genoemd en eenmaal stonden te weinig punten op de agenda. 
Een selectie uit de gemaakte opmerkingen: 

- ik heb me geen moment verveeld; 
- het liet zien dat raadsleden het beste voor hebben met de burger. 

 
Over het succes van het project: 

- Alle gasten zijn onverdeeld enthousiast en vinden het initiatief voor herhaling vatbaar. 
Een selectie uit de gemaakte opmerkingen: 

- erg leerzaam; 
- goed om de betrokkenheid van de inwoners te stimuleren; 
- het kweekt begrip voor de diverse meningen; 
- een aanrader! 
- veel geleerd; 
- moet beslist gehandhaafd worden; 
- de raad vergroot zijn verantwoordelijkheid en belangstelling voor de burger; 
- in de media krijg ik de indruk dat er ernstig gebrek is aan slagvaardigheid en dat soms eerder 

partijen tegenover elkaar staan dan standpunten. Het is dan goed om de raad zelf eens van 
dichtbij te bekijken. Zo kan je zien hoe processen in de gemeentepolitiek werken. 

 
Belangrijkste tips van de gasten: 

- Voornamelijk geven de gasten aan dat de gemeenteraad vooral met zijn burger in gesprek 
moet gaan en meer naar hen moet luisteren. 

 
Gastvrouwen en –heren 
De voorkeur gaat uit naar een raadslid van de coalitie en een raadslid van de oppositie. Hoewel het 
project door zowel de gasten als de gastvrouwen en –heren als zeer positief wordt ervaren, blijkt het 
in de praktijk moeilijk om raadsleden te vinden die als gastvrouw of gastheer willen optreden. 
 
Aanbevelingen 
Om continuïteit in de aanmeldingen te bewerkstelligen wordt voorgesteld het accent te verleggen naar 
een actieve benadering. 
 

1. Persoonlijke uitnodigingen voor 18 jarigen 
Met 18 jaar bereiken jongeren de stemgerechtigde leeftijd. Om meer kennis en betrokkenheid te 
creëren voor de gemeentepolitiek worden zij op hun 18e verjaardag via een rechtstreekse uitnodiging 
van de burgemeester benaderd om gast te worden van de raad. 
 

2. Uitnodigen van verenigingen 
Verenigingen en andere groepen met politieke interesse worden uitgenodigd om ‘Gast van de raad’ te 
zijn. Hierbij kan gedacht worden aan wijkverenigingen, sociale instellingen etc. 
(Dit kan eventueel aangekondigd worden in Raad & Daad waarna verenigingen zich zelf aan kunnen 
melden). 
 

3. Uitnodigen van straten 
Bewoners van straten uit de buurt waar een wijkbezoek gepland staat, krijgen een uitnodiging om gast 
van de raad te zijn. Buren praten tijdens verjaardagen e.d. met elkaar over politiek en/of over het 
onderhoud van openbare ruimten en andere zaken die spelen in de wijk. Zij kunnen desgewenst 
gezamenlijk bij ‘Gast van de raad’ komen en besproken onderwerpen kunnen zonodig op voorhand 
meegenomen worden naar het wijkbezoek. 
 

4. VIP kaarten 
Elk raadslid krijgt 30 VIP-kaarten die hij/zij gedurende het jaar kan geven aan iedereen die hij/zij wil 
uitnodigen. Maximaal 3 per vergadering. Voor deze speciale gasten is hij/zij dan zelf ook  
gastheer/-vrouw. 
 
Frequentie 
Eenmaal per maand ‘Gasten van de raad’ ontvangen met een maximum van vijf gasten, kan met deze 
actieve benadering aangehouden worden. Gedurende de maand worden de aanmeldingen 
verzameld. Meerdere aanmeldingen worden doorgeschoven naar een volgende keer. 
 
Publiciteit 

- Raad & Daad blijft een belangrijk instrument. Hierin kan, behalve een aankondiging, ook een 
verslag staan van een bezoek of een interview met een gast van de raad (eventueel met foto);  



- op de startpagina van de algemene site van de gemeente Den Helder komt een aankondiging; 
- de datum met een link naar een aanmeldingsmogelijkheid wordt ‘getweet’ (Twitter) via de 

algemene twitteraccount van de gemeente;  
- aan de politieke partijen wordt gevraagd om flyers van ‘Gast van de raad’ uit te delen tijdens 

algemene ledenvergaderingen en bij andere partijactiviteiten; 
- flyers worden uitgedeeld bij wijkbezoeken, op de receptiebalie en bij relevante intermediairs 

(buurthuizen, ROC, etc.). 
 
Gastvrouwen en/of –heren 
De voorkeur gaat nog steeds uit naar een raadslid van de coalitie en een raadslid van de oppositie. 
Via een roulatiesysteem worden raadsleden ingedeeld zodat elk raadslid aan de beurt komt en niet 
telkens dezelfde personen als gastvrouw of –heer fungeren. De datum van deelname is dan 
vroegtijdig bekend bij de raadsleden.  
 
Het presidium wordt voorgesteld in te stemmen met de in deze memo opgenomen 
aanbevelingen en deze onder de aandacht te brengen van de overige raadsleden. 


