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RESULTATEN tweede evaluatie Raadsacademie 11 oktober 2016  

Opsteller: Joke van der Plas 

Plaats: Brinkweg 17, Wieringerwerf 

Aanwezig: Hans Wijnveen (Heerhugowaard), Els Zwagerman (Schagen), Menno Huisman (Den Helder),  

 Joke Ningen (Alkmaar), Marja Bekker (Opmeer), Marnix Philips (Hollands Kroon), Joke van der Plas     

(voorzitter, Hollands Kroon) 
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1. Algemeen 

De raadsacademie is in april 2015 gestart. De gemeenten die meedoen zijn: Schagen, Alkmaar, Den Helder, 

Opmeer, Langedijk, Heerhugowaard en Hollands Kroon.  Op 9 december 2015 is  de voortgang geëvalueerd. 

Daarbij waren aanwezig: Marnix Philips (griffier Hollands Kroon), Liesbeth Schreiner (griffier Heerhugowaard), 

Els Zwagerman (griffier Schagen), Menno Huisman (griffier Den Helder), Sander Koolen (griffier Alkmaar), Marjo 

Tot (beheerder raadsacademie), Joke van der Plas (coördinator raadsacademie). Guda Kager (griffier Langedijk) 

en Marja de Vree (griffier Opmeer) waren afwezig. 

 

2. Cursusaanbod 2016 

In onderstaand schema het cursusaanbod 2016 met het aantal deelnemers en ontvangen feedback. 

CURSUSDATUM CURSUS AANTAL DEELNEMERS FEEDBACK 

27-01-2016 Debatteren 23 Zeer goed, verdiepingscursus 

22-02-2016 Gemeenterecht en RO 11 Te globaal, introcursus 

07-03-2016 Burgerparticipatie 18 Gemengd, van goed tot slecht 

08-04-2016 Gemeentefinanciën 11 Prima cursus 

18-04-2016 (Sociale) media 10 Geen ontvangen 

22-04-2016 Inspiratiedag 35 Niet doorgegaan, anders plannen 

18-05-2016 Elimineer de burger 19 Niet te achterhalen 

09-06-2016 Auditcommissie 6 Niet ontvangen 

24-06-2016   Niet aangeboden 

01-09-2016 Hoe lees ik een begroting? 0 Niet doorgegaan 

12-09-2016 Raadsinstrumenten 4 Positief, opnieuw aanbieden na 

verkiezingen 

01-10-2016  Omgevingsrecht 35 Prima bijeenkomst, kritisch op 

onderdelen 

19-10-2016 Raad als werkgever   
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CURSUSDATUM CURSUS AANTAL DEELNEMERS FEEDBACK 

04-11-2016 Snellezen voor de iPad   

..-11-2016 Debattraining   

08-12-2016 Gemeenschappelijke 

regelingen 

  

20-12-2016   Niet aanbieden? 

 

3. Financiën 

RAADSACADEMIE Ontvangen Kronen Saldo 

1e halfjaar 2016 

Raadsacademie kronen gemeente Heerhugowaard 2015 10.780,00  1.240,00    9.540,00  

Raadsacademie kronen gemeente Hollands Kroon 2015 -/- saldo 3 

facturen 2015 

10.770,00      400,00  10.370,00  

Raadsacademie kronen gemeente Langedijk  2015 7.480,00      410,00    7.070,00  

Raadsacademie kronen gemeente Schagen 2015 3.990,00  2.510,00    1.480,00  

Raadsacademie kronen gemeente Den Helder 2015 7.260,50  1.090,00    6.170,50  

Raadsacademie Kronen Gemeente Alkmaar 2015 12.000,00      470,00  11.530,00  

Opmeer      340,00   --  340,00  

        

6.460,00  

4. Evaluatie 

Uit de evaluatie van december 2015 is een aantal afspraken gekomen. Op 11 oktober 2016 evalueren wij de 

voortgang opnieuw. In onderstaand schema zijn de afspraken van 2015 opgenomen met de stand van zaken. 

Op basis daarvan kunnen we bepalen of dit goed werkt en waar we wijzigingen of aanvullingen willen zien. 

 

DATUM AFSPRAAK GEMAAKTE AFSPRAAK STAND VAN ZAKEN OPMERKINGEN 

09-12-2015 Cursussen die aan bod zouden 

komen in 2016 

Al deze cursussen zijn 

aangeboden. 

 

09-12-2015 Cursussen voor eigen 

gemeenten kunnen ook 

aangeboden worden via de 

raadsacademie.  

Hiervan is geen 

gebruikgemaakt. 

 

09-12-2015 Ook kiezen voor kleinere 

bureaus. 

Dit is gedaan. Er zijn ook 

cursusleiders uit andere 

gemeenten gekozen 

zonder tussenkomst van 

een bureau. 

 

09-12-2015 Per maand worden twee 

opleidingen aangeboden. 

Behoudens het zomerreces. 

Dit is gedaan. 

Geen cursus plannen in 

schoolvakanties. 

In dec. en jan. 1 opleiding 

aanbieden en binnen 

twee weken voor en na 

het zomerreces geen 

opleiding aanbieden.  
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DATUM AFSPRAAK GEMAAKTE AFSPRAAK STAND VAN ZAKEN OPMERKINGEN 

09-12-2015 Dezelfde cursus kan tweemaal 

aangeboden worden. 

Gebeurt alleen met de 

debattraining in 

november  

Het aantal onderwerpen 

was zo groot dat 

dubbeling niet nodig was. 

Wel is een opleiding uit 

2015 opnieuw 

opgenomen (lezen op de 

iPad). 

09-12-2015 Griffiers vragen deelnemers 

hun ervaringen kenbaar te 

maken bij andere raadsleden. 

Er komt feedback bij de 

raadsacademie. Wordt 

informatie ook gedeeld 

binnen jullie raden? 

 

09-12-2015 Heerhugowaard en Schagen 

worden de cursuslocaties. 

Dat is gebeurd.  Pro-actievere info 

verstrekken is nodig. Met 

betrokkenen zijn nu 

afspraken gemaakt. 

09-12-2015 Cursusdagen zijn wisselend 

met de keuze voor een 

zaterdagochtend als er een 

groter thema aan de orde is. 

Dit is gebeurd. Uit de 

inschrijvingen blijkt dat 

dit goed werkt. 

 

09-12-2015 Aan het begin van ieder 

kwartaal komt er een 

nieuwsbrief. 

Dat is niet gelukt door 

werkdruk. Er zijn twee 

nieuwsbrieven geweest. 

 

09-12-2015 De nieuwsbrief wordt gestuurd 

aan de griffiers die deze onder 

de aandacht brengen van hun 

deelnemers. 

De nieuwsbrieven zijn 

naar de griffiers 

gestuurd. Is de actie 

daarna door de griffiers 

genomen? Heeft dit het 

gewenste resultaat? 

 

09-12-2015 In de nieuwsbrief wordt een 

link opgenomen naar de 

website van de 

raadsacademie. 

Dat is gebeurd.  

09-12-2015 In de nieuwsbrief zal 

aangegeven worden dat de 

kosten in rekening worden 

gebracht als men zich opgeeft 

en niet komt. 

Dat is niet gebeurd. 

Aandachtspunt. 

 

09-12-2015 Alle informatie zal ook naar de 

griffiers gestuurd worden. 

 

 

Dat is gebeurd.   

09-12-2015 Concept tekst over Een concept tekst is bij  
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DATUM AFSPRAAK GEMAAKTE AFSPRAAK STAND VAN ZAKEN OPMERKINGEN 

raadsacademie voor publicatie 

op websites alle deelnemende 

gemeente. 

deze evaluatie gevoegd 

(bijlage 1) 

09-12-2015 Raadsacademie onder de 

aandacht brengen van 

Westfriese en BUCH 

gemeenten. 

Dit is gebeurd voor West-

Friesland. Een gemeente 

uit deze regio wil 

aansluiten.  

Ook Texel overweegt om 

aan te sluiten. 

09-12-2015 De griffiers bepalen wie van 

hun gemeente deelneemt. 

Gebeurd. Wijzigingen 

worden doorgegeven via 

griffie@hollandskroon.nl  

 

09-12-2015 Kwartaalrapportages worden 

aan de griffiers gestuurd. 

Dat is gebeurd.  De kwartaalrapportages 

worden ook naar de 

afdeling financiën 

Hollands Kroon gestuurd 

voor verrekening. 

09-12-2015 De deelnemende gemeenten 

betalen vooraf 25% van het 

budget dat zij maximaal nodig 

hebben. 

Hier is niet op gestuurd.  Met ingang van 2017 

wordt hierop gestuurd. 

 

09-12-2015 Als het budget zoals hier 

boven genoemd opraakt, zal 

de raadsacademie om 

aanvulling vragen. 

Hier is niet op gestuurd.  Met ingang van 2017 

wordt hierop gestuurd. 

Aanvulling van budget 

vragen als 10% wordt 

bereikt? 

09-12-2015 Per cursusavond wordt door 

de ontvangende gemeente  

€ 200 berekend. 

Gebeurd. Schagen en 

Heerhugowaard kunnen 

zich hierin vinden. Voor 

de bijeenkomst van 1 

oktober worden de 

werkelijk gemaakte 

kosten doorberekend. 

Blijven we deze twee 

locaties aanhouden of 

wordt gekozen voor 

meer spreiding als de 

raadsacademie uitbreidt? 

09-12-2015 In ieder geval wordt 

doorgegaan tot eind 2017 

In september 2017 wordt 

bepaald of daarna 

doorgegaan wordt 

 

11-10-2016  Te bespreken Vast feedbackformulier 

ontwikkelen? 

11-10-2016  Te bespreken Extra ondersteuning 

raadsacademie. 
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5.  Vooruitblik 2017 

Voor 2017 kunnen we vast kijken welke cursusonderwerpen we aan de orde willen laten komen. Een aantal 

suggesties: dilemmatraining, tips voor de perfecte pitch en constructief vergaderen, belastingbeleid 

(rolverdeling college en raad), beperkte tijd toch kwaliteit, gezamenlijke dag zoals initiatief inspiratiedag. 

 

Op 20 februari 2017 om 17.00 uur wordt een cursus crowdfunding georganiseerd die aangeboden zal worden 

via de raadsacademie. 

 

6. Afspraken/opmerkingen 

a. De aanwezigen zijn tevreden met het cursusaanbod zoals dat in 2016 is aangeboden. 

Joke van der Plas neemt contact op met Raadslid.nu en Vereniging van Griffiers om het cursusaanbod te 

laten aansluiten bij het aanbod van genoemde organisaties. Naam contactpersoon is Gerard Ram. 

b. Het financiële overzicht 1
e
 halfjaar 2016 wordt voor kennisgeving aangenomen. 

c. In dec. en jan. 1 opleiding aanbieden en binnen twee weken voor en na het zomerreces geen opleiding 

aanbieden. 

d. In iedere mail vanuit de raadsacademie zal worden aangegeven dat de gebruikersnaam bij de eigen griffier 

kan worden opgevraagd. 

e. In iedere mail vanuit de raadsacademie zal aangegeven worden dat de kosten in rekening worden gebracht 

als men zich opgeeft en niet komt of te laat afzegt.. 

e. Mails van de raadsacademie worden vanuit het raadsacademie e-mail adres gestuurd. Het mailadres zal 

consequent gebruikt worden als het gaat om correspondentie over de raadsacademie. 

f. Vanaf 1 mei 2017 heeft Schagen weer ruimte beschikbaar voor het ontvangen van cursisten. 

g. De griffiers zullen de raadsacademie regelmatig onder de aandacht brengen. Een mogelijkheid daarvoor is 

dit mee te nemen in overleggen met fractievoorzitters. 

h. De nieuwsbrieven zullen voortaan rechtstreeks naar de deelnemers aan de raadsacademie worden 

gestuurd. De griffiers zijn ook opgenomen in de verzendlijst. 

i. De bij de stukken gevoegde tekst voor de website is akkoord. De griffiers zorgen ervoor dat deze tekst op 

hun websites wordt geplaatst. 

j. De gemeenten Medemblik en Stede Broec sluiten per 1 januari 2017 aan bij de raadsacademie.  

k. De volgende evaluatie wordt gepland in juni 2017. 

l. Er wordt een vast feedbackformulier ontwikkeld. Het feedbackformulier wordt uitgereikt aan het einde van 

een bijeenkomst door de ontvangende gemeente en ook weer ingenomen. 

m. De griffiers gaan akkoord met extra ondersteuning voor het werk dat gedaan moet worden voor de 

raadsacademie. Heerhugowaard en Hollands Kroon leveren daarvoor menskracht. 

n. Hollands Kroon maakt een overzicht van de kosten die gemoeid zijn met de extra ondersteuning. 

o. Op basis van de kostenberekening, komt er een voorstel naar de griffiers om een jaarlijkse bijdrage per 

ingeschrevene van de betreffende gemeente. Dit bedrag wordt van de reservering die bij Hollands Kroon 

staat afgetrokken. 

p. De cursussen in 2017 zijn voor het zomerreces gericht op de verkiezingen (aantrekken nieuwe leden, 

inzetten van social media enz. na het zomerreces in ieder geval een opleiding gericht op campagne voeren.  
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q. De overige ideeën onder Vooruitblik 2017 worden overgenomen, behoudens een gezamenlijke dag. Een 

gezamenlijke dag kan beter alleen voor de eigen regio georganiseerd worden. 


