Voorstel Raadsacademie voor gemeenteraadsleden
Aan:

Presidia van de gemeenten Hollands Kroon, Bergen, Hoorn, Schagen, Den Helder en
Heerhugowaard

CC:

Alle griffiers van de kring Noord‐Holland Noord

Datum:

22 augustus 2014

Opsteller:

Griffie Hollands Kroon

Inleiding
Aan de hand van deze memo vertelt Hollands Kroon graag meer over de ontwikkeling van de Raadsacademie.
Een Academie die erop is gericht persoonlijke groei te realiseren voor raadsleden van de gemeenten in Noord‐
Holland Noord. De komende vier jaar zijn er voor raadsleden belangrijke uitdagingen; er is een toename van
gemeentelijke taken als gevolg van de transities in het Sociaal Domein en gemeenten worden gedwongen tot
vergaande bezuinigingen. Om effectief invulling te geven aan uw kaderstellende, controlerende en
volksvertegenwoordigende rol van de raad is het van belang dat u over de juiste instrumenten beschikt. Echter,
Hollands Kroon realiseert zich dat dit een forse tijdsinvestering vergt en in veel gemeenten is hier niet of
nauwelijks budget voor.
Hollands Kroon gelooft dat het anders kan. De griffier van gemeente Hollands Kroon heeft de griffiers in Noord‐
Holland Noord (17 gemeenten in totaal) gepresenteerd wat wij aan het ontwikkelen zijn. U heeft hiervoor, in
reactie, een positieve grondhouding teruggekoppeld vanuit uw presidium. In dit voorstel treft u een nadere
uitwerking van de Raadsacademie die op 1 januari 2015 van start gaat. In de navolgende paragrafen komen aan
bod het initiatief, het doel, het portaal, de input van deelnemende gemeenten en het verdere procesverloop.
Het initiatief
Zoals aangegeven is het initiatief ontstaan vanuit de Kroonacademie. De Kroonacademie is een online
omgeving waar de medewerkers van de gemeente Hollands Kroon en Texel toegang toe hebben en kunnen
kiezen waar zij op dat moment aan willen werken. Dat kan van alles zijn: van effectief vergaderen tot een
cursus professioneel adviseren. Aan de hand van een persoonlijk gekoppeld opleidingsbudget (‘’kronen’’)
worden cursussen gekozen, geboekt en verrekend met het totaal aantal kronen dat een medewerker op dat
moment nog heeft. Doordat de Kroonacademie zo is verweven met de organisatie bestaat tevens de ruimte om
op maat gemaakte cursussen te volgen op het moment dat die niet worden aangeboden tussen de modules. Zo
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zorgen we ervoor dat we blijven faciliteren en ontwikkelingen kunnen stimuleren. Door in te spelen op de
behoeften worden populaire trainingen meerdere keren aangeboden. Ook komt dit flexibiliteit ten goede;
medewerkers schrijven zich in op een datum en tijdstip dat hen het beste uit komt.
Doel van de Raadsacademie
Het belangrijkste doel van de Raadsacademie is om de groei en ontwikkeling van raadsleden te stimuleren. We
gaan ervan uit dat de Raadsacademie slaagt als we hebben kunnen realiseren dat raadsleden onderling elkaar
versterken met nieuwe kennis en suggesties aandragen voor verdere ontwikkeling. Door krachten te bundelen
kunnen gemeenteraden gezamenlijk goedkoper opleidingen en trainingen inkopen en afnemen. Gezamenlijke
inkoop betekent een reductie in de kosten. Zo kan een breder aanbod van opleidingen en trainingen worden
aangeboden, ook aan gemeenteraden met een relatief klein opleidingsbudget. Enkele griffiers bepalen samen
en met input van de gemeenteraden het programma.
Hierin zien we een groot voordeel van de Raadsacademie. De samenwerking tussen de gemeenten in de Kop
van Noord Holland zal op deze wijze niet alleen op bestuurlijk en ambtelijk niveau van de grond komen, maar
ook economisch. Door samen te werken kan, ondanks bezuinigingen, meer worden bereikt en een intensievere
uitruil van kennis plaatsvinden. Om de Raadsacademie mogelijk te maken is Hollands Kroon graag bereid de
opstart‐ en pilotfase te faciliteren. Voor het samenstellen van het training‐ en opleidingsaanbod en het vullen
en actualiseren van de website zal gedurende de pilotfase (1 jaar) een beroep worden gedaan op enkele
griffies. Zo blijven de kosten voor arbeidsuren beperkt en kunnen meerdere griffies hun inbreng leveren om de
Raadsacademie tot een succes te maken.
Het portaal, hoe werkt het?
De Raadsacademie is een kloon van de Kroonacademie, ware het niet dat wij hierin voorzien in de behoefte
voor raadsleden. Uiteraard is de behoefte anders dan die van het ambtenarenapparaat. Vast staat is dat het
portaal dezelfde structuur en opbouw kent als de Kroonacademie; een afgeschermde online omgeving waarin
alle te volgen cursussen voor raadsleden zijn opgenomen.
De Raadsacademie kent een simpel en gebruiksvriendelijk systeem. Elk raadslid beschikt over eigen
inloggegevens en zo is de Raadsacademie 24/7 bereikbaar en inzichtelijk. Nadat is ingelogd is zichtbaar over
welk tegoed het raadslid beschikt en uit welke trainingen en cursussen hij kan kiezen. Hetzelfde principe uit de
Kroonacademie wordt hierin gehanteerd: het aanbod zal worden ververst en regelmatig terugkeren om zo
tegemoet te komen aan de drukke agenda’s. Ongeacht het budget dat de deelnemende gemeente beschikbaar
heeft is op deze manier ook steeds inzichtelijk van welke trainingen en cursussen het raadslid gebruik kan
maken. Na inschrijving op een cursus ontvangt het raadslid automatisch een bevestigingsmail met de
inschrijving. De kosten worden in mindering gebracht op het eigen saldo en de training staat direct opgenomen
in de eigen Outlook agenda.
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Aan de hand van de volgende link treft u een voorproefje van de Raadsacademie:
http://raadsacademie.typo3.prelive.nl/login.html . U kunt inloggen met de volgende gebruikersnaam: raadslid
en het wachtwoord: raadslid. De dummy versie zal eind augustus worden gevuld met teksten en trainingen tot
nu toe bekend bij diverse gemeenten. We merken hierbij op dat de Raadsacademie start op 1 januari 2015 en
vanaf dan geheel gevuld is met toekomstige cursussen en trainingen.
Kosten
Het ontwikkelen van de Raadsacademie is, zoals gezegd, gebaseerd op de Kroonacademie. Hierdoor beschikken
we al over voldoende kennis en ervaring om direct aan de slag te gaan. De opstartkosten zijn minimaal omdat
het niet noodzakelijk is de architectuur van de website te ontwikkelen.
Dit brengt ons op de volgende raming voor de totale kosten:
Eenmalige kosten bouwen en vullen raadsacademie.nl , kosten hosting en domeinnaamregistratie: € 5.000,‐‐
Structurele kosten in de pilotfase zijn er niet omdat een aantal griffies zorgdragen voor het contracteren van
docenten/trainers, de planning, locaties en het actueel houden van de website. Na de pilot van 1 jaar (en een
evaluatie) worden deze taken (in deeltijd) centraal neergelegd bij 1 ambtelijk medewerker.
Wat betreft de kosten voor cursussen en trainingen, deze worden volledig betaald uit de opleidingsbudgetten
van de gemeenteraden die beschikbaar worden gesteld. Als voorbeeld; de gemeenteraad Hollands Kroon heeft
€ 15.000,‐‐ euro per jaar beschikbaar als opleidingsbudget. Omgerekend beschikt elk Hollands Kroon raadslid
dan over ca. € 500,‐‐ euro opleidingsbudget per jaar.
Hoe gaan we nu verder?
Tot nu toe hebben de gemeenteraden van Hollands Kroon, Den Helder, Schagen, Heerhugowaard, Hoorn en
Bergen voor de zomer een positieve grondhouding gegeven voor de ontwikkeling en start van de
Raadsacademie. De gemeenten Alkmaar, Langedijk, Opmeer en Heiloo bespreken in september dit initiatief.
Hoe meer gemeenten deelnemen, hoe lager uiteraard de kosten.
Tot slot volgt nog kort het overzicht van de tijdsplanning.
September 2014

Zes gemeenteraden ontvangen dit voorstel, vier gemeenten bespreken nog
deelname aan de pilot

Oktober 2014

Het programma binnen de academie wordt door enkele griffiers
samengesteld op basis van de wensen

November 2014

Verdere ontwikkelen, vormgeven en vullen van de website

December

Verstrekken van instructies aan raadsleden en inloggegevens
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Januari 2015

Officiële start en ingebruikname van de Raadsacademie

Januari 2016

Evaluatie Raadsacademie en vervolgstappen

Contact
Hollands Kroon is graag bereid om tussentijds vragen te beantwoorden of suggesties voor de Raadsacademie in
ontvangst te nemen. Gebruik alstublieft hier voor de volgende contactgegevens:
marnixphilips@hollandskroon.nl, tel. 06‐23236057 of ricardograuwde@hollandskroon.nl tel. 06 27 144 130.

Voorstel : Akkoord gaan met deelname aan de pilot raadsacademie gedurende 1 jaar.
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