
Enquête oud-raadsleden 2010-2014 
 
Inleiding 
Na de verkiezingen in maart 2014 zijn er 19 nieuwe raadsleden in de gemeenteraad van Den Helder 
gekozen. Voor de raadsgriffie was dit een goed moment om de ervaringen en opvattingen van de oud-
raadsleden in kaart te brengen. De ervaringen en opvattingen hebben we samengevat in dit 
document. Op deze manier hebben we getracht de (nieuwe) raadsleden een aantal bruikbare tips mee 
te geven die zij kunnen gebruiken tijdens de uitoefening van hun raadslidmaatschap. 
 
Aanpak 
De raadsgriffie heeft, voor deze inventarisatie, formulieren met vragen toegestuurd aan alle 
oud-raadsleden die om verschillende redenen niet zijn teruggekeerd in de gemeenteraad. Helaas was 
de respons niet bijzonder hoog: 47% van de oud-raadsleden heeft gereageerd. Met deze kanttekening 
menen wij toch een document te kunnen aanbieden dat bruikbaar kan zijn bij het raadswerk van de 
(nieuwe) raadsleden. 
 
In dit stuk treft u een samenvatting aan van de gegeven antwoorden en de daarbij horende vragen.  
Cursief wordt kort het resultaat aangegeven van de evaluatie zoals die naar aanleiding van de 
verkiezingen van 2010 heeft plaatsgevonden.  
 



Wat is de reden voor uw vertrek uit de gemeenteraad van Den Helder? 
 
De reden voor het vertrek uit de gemeenteraad zijn verschillend. Sommige raadsleden geven aan 
dat het na een bepaalde periode wel genoeg is geweest en wijzen daarbij onder andere op leeftijd 
en verjonging binnen de partij. Anderen zijn gewoon gestopt, niet meer herkozen of op grond van 
uitgebrachte voorkeurstemmen op een andere kandidaat niet meer teruggekeerd. Ook wordt de 
combinatie thuis/werk met het raadslidmaatschap genoemd en het feit dat er te weinig bereidheid 
is tot constructieve samenwerking tussen partijen.  
 
Ook in 2010 waren de reden divers. Soms is iemand niet herkozen of wilde diegene niet op een 
verkiesbare plaats staan. Anderen zijn simpelweg gestopt, soms vanwege leeftijd en het aantal 
raadsperiodes.  
 
Hoeveel uur waren de oud-raadsleden gemiddeld bezig per week met aan de gemeenteraad 
gerelateerde activiteiten? 
 
Het aantal uren dat een raadslid bezig is met het raadslidmaatschap varieert tussen de 10 uur en 
40 uur (bij grote drukte/spanning) per week. Gemiddeld is er door de oud raadsleden 20 uur per 
week besteed aan het raadswerk. Door één oud raadslid wordt aangegeven dat je 24 uur per dag 
raadslid bent.  
 
In 2010 lag het gemiddeld aantal op 19 uur per week.  

 
Welke aandachtspunten zien de oud-raadsleden ten aanzien van het functioneren van de 
oude raad? Welke punten verdienen de komende periode meer aandacht ten aanzien van 
het functioneren en ondersteuning? 
 
Als aandachtspunt wordt genoemd de verdeeldheid tussen coalitie en oppositie. Constructief 
vooroverleg zou helpen als plannen nog bijgestuurd kunnen worden. Dossierkennis is van belang.  
Er is weinig bereidheid (onvermogen) van raadsleden om te veranderen. Ook moeten taken, 
rollen, het sturen op hoofdlijnen en verantwoordelijkheden beter nagekomen worden.  
Lange termijnprojecten moeten beter/anders gecommuniceerd worden. Ook worden nog de 
normale omgangsvormen genoemd zoals bijvoorbeeld fatsoen en respect.  
 
In 2010 is aangegeven dat de focus moet liggen op het besturen en niet op de details; benadruk 
de grote lijn die gevolgd gaat worden. De raad had teveel vooringenomen standpunten: ‘ik ben 
oppositie, dus tegen’, dit was erg frustrerend. Zorg voor meer samenwerking tussen oppositie en 
coalitie  

 
Wat vinden de oud-raadsleden van de vergadercultuur (toonzetting, benadering, onderlinge 
communicatie etc.) zoals die binnen de oude gemeenteraad heerste? Wat vond men prettig 
en minder prettig? 
 
In de raad en commissies werd alles al dichtgetimmerd en stond men niet meer open voor andere 
ideeën. Verdere opmerkingen met betrekking tot vergadercultuur en de toonzetting:  
- ‘erg fout’; college wordt neergezet als niet capabel; 
- ‘matig tot slecht’; merendeels veroorzaakt door bepaalde personen; 
- hatelijk, negerend, polariserend; 
- niet openstaan voor argumenten, populisme, gebrek aan fatsoen, op de man spelen. 
 
Opmerkelijk is dat de sfeer in de commissievergaderingen, en de onderlinge band tussen de 
raadsleden buiten de raadsvergadering om, over het algemeen wel als goed wordt ervaren. 
 
In vergelijking met 2010 zijn deze zaken weinig veranderd: de kloof tussen coalitie en oppositie 
kwam destijds vooral aan het licht tijdens de raadsvergaderingen, bij commissievergaderingen en 
informele vergaderingen was het contact aanzienlijk plezieriger. De toonzetting in de 
raadsvergadering was vreselijk en er was een slechte onderlinge communicatie. Regelmatig ging 
het meer over personen dan over inhoud. In de wandelgangen en commissies ging het vaak wel 
vriendelijker.  

 



Wat zijn de leuke en minder leuke ervaringen van de oud-raadsleden in de contacten met 
inwoners van de gemeente? 
 
Als leuke ervaringen wordt aangegeven het contact met de burgers, wijkbijeenkomsten, 
werkbezoeken, koken met de raad. 
 
Als minder leuk wordt aangegeven de contacten met burgers die belangen en vooroordelen 
hebben. (Overigens wordt aangegeven dat dit contact na een juiste uitleg en doorvragen toch 
begrip oplevert.) Ook insprekers die zich laatdunkend uitlaten over raadsleden worden als niet 
leuk ervaren.  
 
In 2010 zijn voor wat betreft de leuke en minder leuke ervaringen ongeveer dezelfde opmerkingen 
gemaakt. 
 
Op welke wijze kan de huidige gemeenteraad een bijdrage leveren aan het imago van 
Den Helder? 
 
Hier is sprake van een divers beeld. De inventarisatie bracht het volgende naar voren: 
- constructief overleg tussen oppositie en coalitie; samenwerking met alle partijen; 
- blijf in contact met de inwoners van je stad; 
- bedenk on-Helders initiatieven, houd op met de vervelende taal over het imago van 

Den Helder;  
- ga respectvol met elkaar om, bestuur op hoofdlijnen, maak tempo met besluitvorming, acteer 

naar eigen rol; 
- gedraag je als ambassadeur van Den Helder; 
- treedt naar buiten als één raad, richt bijvoorbeeld een stand in met raadsleden waarbij 

mensen vragen kunnen stellen.  
 
In 2010 kwamen onder andere de volgende elementen naar voren: 
- spreek altijd positief over de stad, organiseer samen met de raad en inwoners een conferentie 

waaruit ideeën kunnen ontstaan; 
- zet de stad op de kaart bijvoorbeeld d.m.v. gratis openbaar vervoer, energie onafhankelijke 

stad, meest herkenbare stad;  
- niet teveel afzetten tegen elkaar, treedt op als eenheid;  
- doe of probeer te bereiken wat tijdens de verkiezingen beloofd is;  
- de status van de stad is beneden modaal, stem hier je ambities op af, werk meer aan een 

gemeenschap;  
- imago wordt met de mond beleden maar niet gedragen, het ambtelijk apparaat kan hier een 

duidelijkere rol in spelen;  
- beter zeggen wat er moet gebeuren en waarom, overleg met alle partijen om de beste 

betaalbare projecten te realiseren. 
 
 

Welke adviezen geven de oud-raadsleden de (nieuwe) raadsleden mee? 
 
De oud-raadsleden geven de volgende adviezen: 
- zorg er voor dat je de materie goed onder de knie hebt, verdiep je in het onderwerp, ontwikkel 

je kennis en vaardigheden; 
- houd goed contact met alle partijen, je hebt de meerderheid nodig om iets waar te kunnen 

maken; 
- zorg dat je aanspreekbaar bent voor de burgers; 
- doe geen toezeggingen die je niet kan waarmaken; 
- wees consistent en consequent als raad, respecteer genomen besluiten;  
- zet het belang van de stad voorop en niet de politieke overtuiging, probeer de onderwerpen in 

een groot verband te plaatsen; 
- blijf bij de partij, ga niet afsplitsen.  
 
 
 
 



In 2010 kwamen de volgende adviezen naar voren: 
- Neem elkaar serieus maar probeer er ook van te genieten en plezier te hebben. Een beetje 

humor af en toe kan een andere wending geven aan de spanningen tijdens de raad. Maar heb 
vooral respect voor elkaar en de standpunten van een ander. 

- Profileren is geen must, als je met goede voorstellen komt profileer je jezelf automatisch, het 
gaat om wat je met elkaar wilt bereiken. Gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen. Leg jezelf 
neer bij een genomen besluit, blijf je niet afzetten. 

- Laat je niet ondersneeuwen door ambtelijke stukken. 
- Geef meer aandacht aan de inhoud en feiten, zoek de coalities om iets gedaan te krijgen en 

stop met de rol van verongelijkte. 
- Vergeet je politieke achtergrond en ga voor het belang van onze stad. 

 


