
 Memo (IR19.0266) 

 

Datum: 18 november 2019 

Aan: Presidium 25 november 2019 

Van: R. van Kempen-Scheffers, Griffie, Raadscommunicatie 

Onderwerp: Gast van de raad  

 

Het presidium wordt voorgesteld akkoord te gaan met: 

1. De nieuwe opzet van ‘Gast van de raad’  

2. Een roulatiesysteem voor raadsleden bij deze activiteit 

 

Aanleiding 

In het jaarplan 2019 van de raadsgriffie is ‘Gast van de raad’ opgenomen. In de oorspronkelijke opzet van  

‘Gast van de raad’ krijgen maximaal vijf inwoners de gelegenheid een kijkje te nemen in de keuken van de 

gemeenteraad. Ook stichtingen/verenigingen kunnen zich hiervoor aanmelden.  

Tijdens een broodmaaltijd vertellen twee raadsleden (volgens vooropgesteld rooster) over hun raadswerk.  

Gasten kunnen een geweldig idee hebben, of een oplossing voor een probleem waar zij zich aan storen. 

Het kan zijn dat zij het niet eens zijn met een bepaald standpunt van de gemeente, of dat zij juist willen 

weten hoe raadsleden ergens over denken of hoe het bij de gemeenteraad werkt. Raadsleden komen op 

deze wijze te weten waarover de gasten zich zorgen maken, waar zij blij van worden en hoe zij denken dat 

het anders kan. Dé gelegenheid om eens op een andere, informele manier met elkaar van gedachten te 

wisselen. Het is aan raadsleden om duidelijk te maken welke rol van betekenis de gemeenteraad kan 

spelen.  

 

Omdat in het stadhuis op de Drs. F. Bijlweg 20 in 2019 geen catering mogelijk was en geen ruimten 

beschikbaar waren, kon ‘Gast van de raad’ niet georganiseerd worden.  

Zodra de raadsvergaderingen plaats gaan vinden aan de Kerkgracht kunnen we deze activiteit weer 

oppakken in twee vormen. De reguliere Gast van de raad voor inwoners, stichtingen/verenigingen, en twee 

keer per jaar een ‘special edition’ voor nieuwe medewerkers van gemeente Den Helder. Want of je nu kort 

of al langer voor de gemeente werkt, over de gemeenteraad kan je allerlei vragen hebben. 

 

Roulatiesysteem 

Omdat het in het verleden vaak lastig bleek gastheren/-vrouwen voor Gast van de raad te vinden, heeft 

een roulatiesysteem voorkeur. De reguliere activiteit wordt vier keer per jaar georganiseerd met twee 

raadsleden per keer. Elk raadslid is dan één keer in de raadsperiode gastheer of –vrouw.  

De special edition voor nieuwe medewerkers wordt twee keer per jaar georganiseerd. Hiervoor wordt een 

aparte oproep voor gastheren/-vrouwen gedaan. 

 

Programma 

17.30 uur        :          Ontvangst Kerkgracht (nader te bepalen ruimte) 

  Kennismakingronde, gasten vertellen waarom zij deelnemen. 

  Hapje eten 

  Burgemeester vertelt over de plaats van de gemeenteraad in de organisatie, zijn rol  

  in de gemeenteraad en de taken van de gemeenteraad. 

  De griffier vertelt over de taken van de griffie en licht de agenda toe. 

  Raadsleden vertellen over hun raadswerk. 

18.30 uur : Burgemeester en griffier gaan naar fractievoorzittersoverleg. 

  Informeel voortzetten gesprek met gasten. 

19.00 uur : Korte rondleiding Kerkgracht. 

19.30 uur        :          Bezoek aan raadsvergadering. 

 

De raadsvergadering begint om 19.30 uur. Na de vergadering kunnen de gasten onder het genot van een 

drankje samen met de raadsleden nog even napraten en de andere raadsleden ontmoeten. 

 

Doelstelling 

Het vergroten van de herkenbaarheid en kennis over het functioneren van de gemeenteraad.  

 

 

 

 



 

 

 

Realisatie: 

Na goedkeuring door het presidium, kan Gast van de raad naar behoefte, maar in eerste instantie elk 

kwartaal gerealiseerd worden. Onder voorbehoud van de datum van ingebruikname van de Kerkgracht in 

2020: 16 maart, 2 juni, 7 september en 23 november.  

 


