
Exit enquête oud-raadsleden  
Een rapportage over de ervaringen en opvattingen van raadsleden die niet zijn 
herkozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. 
 
  



Inleiding 
Na de verkiezingen in maart 2018 zijn er twintig nieuwe raadsleden benoemd in de gemeenteraad van 
Den Helder. Voor de raadsgriffie was dit een goed moment om de ervaringen en opvattingen van oud-
raadsleden (hierna: raadsleden) te inventariseren. De bevindingen van dit onderzoek staan 
samengevat in dit document. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van verbeterpunten 
bij de samenwerking tussen de ambtelijke organisatie, het college van b&w, raadsgriffie en de 
gemeenteraad. Daarnaast worden bruikbare tips gegeven aan nieuwe raadsleden die zij kunnen 
gebruiken tijdens het uitoefenen van hun raadslidmaatschap. 

Aanpak 
Onder de raadsleden is een online enquête uitgezet met het verzoek deze in te vullen. Ook is de 
mogelijkheid geboden de enquête mondeling te laten afnemen. Van de twintig raadsleden die afscheid 
hebben genomen, hebben elf raadsleden de enquête ingevuld (55%). Dit geeft een representatief 
beeld van de ervaringen van raadsleden. 
 
In dit stuk treft u een samenvatting aan van de gegeven antwoorden. 
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Het raadslidmaatschap 
 
Tijdsbesteding 
Raadsleden hebben gemiddeld tussen de 15-20 uur per week besteed aan hun werkzaamheden voor 
de gemeenteraad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redenen voor vertrek uit gemeenteraad 
De belangrijkste reden waarom raadsleden niet zijn teruggekeerd in de raad van Den helder is dat zij 
niet herkozen zijn. 64% geeft aan dat zij terug hadden willen keren in de raad, maar dat dit door de 
uitslag van de verkiezingen niet mogelijk was. 27% van de raadsleden geeft aan om persoonlijke 
redenen (zoals leeftijd) niet te zijn teruggekeerd in de raad. 
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Gebruik social media 
72% van de raadsleden geeft aan gebruik te hebben gemaakt van social media. Bijna 50% van hen 
heeft gebruik gemaakt van facebook. 45% van de raadsleden die gebruik hebben gemaakt van social 
media heeft gebruik gemaakt van meerdere platforms, waaronder facebook en twitter. 
 
28% van de raadsleden heeft geen gebruik gemaakt van social media. Het is niet bekend waarom zij 
hier geen gebruik van hebben gemaakt. 
 
Raadsleden geven aan social media vooral te hebben gebruikt voor het delen van informatie met hun 
achterban en het kennisnemen van meningen van burgers. Een aantal raadsleden heeft aangegeven 
social media vooral te hebben gebruikt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. 
 

 
 
 
Sfeer tijdens vergaderingen 
Raadsleden beoordelen de sfeer tijdens de vergaderingen gemiddeld met een 5.7.  
 
Als toelichting geven raadsleden aan dat de strijd tussen de coalitie en de oppositie een goede  
samenwerking in de weg stond. De sfeer tijdens de raadsvergaderingen werd als onprettig ervaren, 
het ging vaker om de personen dan over de inhoud van het agendapunt. 
 
Verder geven sommige raadsleden aan de indruk te hebben dat zetels en eigenbelang belangrijker 
zijn dan de stad en dat er teveel op de man wordt gespeeld. 

(Externe) contacten 
 
Ervaringen in het contact met burgers 
Raadsleden waarderen hun ervaringen in het contact met burgers gemiddeld met een 7.3. Geen enkel 
raadslid heeft het contact met burgers als onvoldoende gekwalificeerd. 
 
Als toelichting geven raadsleden aan dat zij plezierige en leerzame contacten hebben gehad, maar 
dat zij hier meer tijd aan hadden willen besteden. Als voorwaarde voor een goed contact met burgers 
wordt toegankelijkheid en benaderbaarheid genoemd. Ook dragen raadsleden suggesties aan voor 
het stimuleren van het contact met burgers zoals vergaderen op locatie. 
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Omgang met het college 
Raadsleden waarderen hun omgang met het college gemiddeld met een 6.6. Eén raadslid heeft de 
omgang met het college als onvoldoende gekwalificeerd. 
 
Als toelichting geven raadsleden aan met het ene lid van het college een beter contact te 
onderhouden dan met het andere en dat de benaderbaarheid van collegeleden sterk verschilt. 
Regelmatig waren reacties van het college onvolledig of werden reactietermijnen overschreden. 
 
Contact met de ambtelijke organisatie 
Raadsleden waarderen het contact met de ambtelijke organisatie gemiddeld met een 7.6. Geen enkel 
raadslid heeft het contact met de ambtelijke organisatie als onvoldoende gekwalificeerd. 
 
Als toelichting geven raadsleden aan dat zij snel antwoord kregen op vragen en dat ambtenaren altijd 
bereid waren te helpen en adviseren indien nodig. De contacten worden getypeerd als “zeer plezierig” 
en  “open”. Ook wordt het kennisniveau en de vriendelijke benadering geroemd. 
 
Ondersteuning door de raadsgriffie 
Raadsleden waarderen het contact met de raadsgriffie gemiddeld met een 8.6. Geen enkel raadslid 
heeft het contact met de raadsgriffie als onvoldoende gekwalificeerd. 
 
Als toelichting geven raadsleden aan de griffie te zien als houvast gedurende de raadsperiode. De 
snelheid van afhandeling van vragen, bereikbaarheid en kwaliteit van advisering worden genoemd als 
belangrijkste onderdelen van de “goede ondersteuning”. Verder wordt het contact met de raadsgriffie 
getypeerd als “zeer behulpzaam en benaderbaar” en “zeer plezierig contact” 

Over de gemeenteraad 
 
De ervaren periode in de gemeenteraad 
Raadsleden waarderen hun periode in de gemeenteraad in het algemeen gemiddeld met een 6.9. 
 
Als toelichting geven raadsleden aan dat zij het raadswerk zelf als zeer plezierig hebben ervaren. Ook 
geven zij aan veel te hebben geleerd en veel nieuwe mensen te hebben leren kennen. 
De cultuur, sfeer en omgangsvormen worden genoemd als aandachtspunten. De raadsvergaderingen 
worden getypeerd als “daar zat je voor spek en bonen” en “een verplicht nummer”. 
 
Het functioneren van de gemeenteraad 
Raadsleden beoordelen het functioneren van de raad gemiddeld met een 5.1. Maar liefst 7 raadsleden 
kwalificeren het functioneren van de gemeenteraad als onvoldoende. 
 
Als toelichting geven raadsleden aan dat de raad slecht functioneert, voornamelijk vanwege oud zeer, 
populistisch gedrag en een gebrek aan onderling vertrouwen. Ook de minimale meerderheid voor de 
coalitie wordt genoemd als reden voor een grimmige en onprettige sfeer. Verder geven raadsleden 
aan dat de wil om het beste voor Den Helder na te streven ontbrak waardoor er te weinig is bereikt in 
de afgelopen raadsperiode. 
 
Doelen van raadsleden 
Raadsleden is gevraagd welke doelen zij hebben gesteld in de tijd dat zij raadslid zijn geweest en of 
zij deze hebben bereikt. 
 
De volgende onderwerpen zijn genoemd: 

- samenwerking met de inwoners, 36% van de raadsleden geeft aan dat zij de inwoners meer 
bij de politiek hebben willen betrekken, zij zijn van mening dat dit deels is gelukt maar dat hier 
nog veel valt te winnen; 

- inzetten voor het sociaal domein, 28% van de raadsleden geeft aan zich dit als doel te hebben 
gesteld. De raadsleden vinden over het algemeen dat zij hun doel deels hebben bereikt; 

- discussie stadhuis, 28% van de raadsleden noemt dit onderwerp. De doelen die raadsleden 
noemen lopen uiteen van “verbeteren huisvesting ambtenaren” en “geen nieuwbouw stadhuis 



tot aan “beëindigen stadhuis discussie”. Allen zijn van mening dat ze het doel niet hebben 
bereikt;  

- duurzaamheid, 18% van de raadsleden geeft aan dat zij zeer tevreden zijn over de behaalde 
resultaten en dat zij dit doel als behaald beschouwen. 

Tips voor de nieuwe raad 
 
Onderwerpen met bijzondere aandacht 
De onderwerpen waar de nieuwe raad in het bijzonder aandacht voor zou moeten hebben zijn divers.   
Een relatief groot aantal raadsleden noemt de onderlinge samenwerking als belangrijk aandachtspunt. 
Ook het vroegtijdig betrekken van inwoners en het luisteren naar elkaars argumenten wordt genoemd. 
Verder worden het sociaal domein en de economie genoemd als onderwerpen waar in het bijzonder 
aandacht aan zou moeten worden besteed de komende raadsperiode. 
 
Adviezen voor (nieuwe) raadsleden 
De belangrijkste adviezen voor (nieuwe) raadsleden zijn het luisteren naar inwoners, het teweeg 
brengen van een cultuuromslag en vooral jezelf blijven.  
 
Meer specifieke adviezen zijn: 
 
“Lees je goed in. Vraag uitleg als je het niet snapt. Luister naar de inwoners. Overleg met je mede 
fracties over brede onderwerpen.” 
 
“Denk aan Den Helder en niet alleen aan het binnenhalen van "eigen" punten.” 
 
“Volg alles en zoek elkaar op, neem besluiten op raadsbreed niveau.”  
 
“Stel je open en zorg dat je objectief blijft.”  
 
“Zonder last of ruggespraak elkaar vertrouwen en samenwerken!” 
 
“Ga meer op locatie vergaderen” 
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