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Datum: 15 september 2014 

Aan: Het presidium (29 september 2014) 

Van: Griffier, mr. drs. M. Huisman 

Onderwerp: Deelname aan raadsacademie  

 

 
Geachte dames en heren, 
 
Tijdens de vergadering van het presidium van 16 juni jl. is het initiatief van de gemeente Hollands Kroon 
besproken om te komen tot een raadsacademie voor raadsleden. Op basis van een schriftelijke toelichting 
over deze ontwikkeling (nogmaals bijgevoegd) heeft het presidium uitgesproken in principe bereidt te zijn 
hieraan deel te nemen en een gedetailleerd voorstel tegemoet te zien alvorens een definitief besluit te 
nemen.    
 
In de bijlage treft u het uitgewerkte voorstel aan dat eind augustus is ontvangen. Het voorstel is in te 
stemmen met deelname aan de pilot raadsacademie voor de duur van één jaar. Naar aanleiding van dit 
voorstel heeft uw griffier een aantal vragen gesteld. Hieronder treft u die aan alsmede de antwoorden van 
de gemeente Hollands Kroon.  
 

Vraag 
1. Wat is het financieel voordeel voor een gemeente om aan de raadsacademie deel te nemen? Binnen de 
gemeente Den Helder is er een budget van € 15.000.- p/j voor opleidingen voor raads- en commissieleden 
beschikbaar. Hoe zit dat als de raadsleden van de gemeente Den Helder deelnemen aan de 
raadsacademie? En wat zijn de kosten per gemeente als zij deelnemen?  
 
Antwoord 
Wat het financieel oplevert is dat gemeenten gezamenlijk goedkoper trainingen en cursussen inkopen en 
kunnen aanbieden en een breder aanbod kan worden aangeboden aan de raden, ook aan raden die een 
kleine beurs hebben. In euro’s is nog niet precies te berekenen wat het oplevert. Het is niet te voorspellen 
hoeveel raadsleden zich waar op inschrijven. Vandaar een pilot. Als de gemeenteraad van Den Helder  
€ 15.000.- beschikbaar stelt dan gaat daar bij deelname van zes gemeenten eenmalig € 600,- van af aan 
opstartkosten. Blijft over € 14.400,- : 31 raadsleden = € 464,- per raadslid.  
 
Wat iedere gemeente afzonderlijk bijdraagt is wat zij beschikbaar hebben voor hun eigen raad. De bijdrage 
wordt gedeeld door het eigen aantal raadsleden en die hebben dan een x bedrag per jaar om te besteden. 
Natuurlijk is er altijd ruimte om als raad zelf een training intern te organiseren voor de eigen raad. Er kan 
voor worden gekozen deze trainingen ook in het totale aanbod van de Raadsacademie te plaatsen, zodat 
ook andere raadsleden kunnen aanschuiven. Is dit geen optie, dan open je deze cursus niet voor overige 
raadsleden. De website is overigens zo ontworpen dat gemonitord kan worden wie welke training heeft 
gevolgd en wat de besteding was. Welke raad is het meest leergierig en welke het minst? Het maakt het 
evalueren van de Raadsacademie eenvoudig. 
 
Vraag 
2. In de notitie is opgenomen dat enkele griffiers, met input van de raden, het programma bepalen. En 
even verder op staat: 'beroep gedaan op enkele griffies' + '...omdat een aantal griffies zorgdragen voor het 
contracteren...etc.'. Wie worden daarmee bedoeld en zijn die bij voorbaat bereidt daar tijd voor vrij te 
maken?  
 
Antwoord 
Dit moet duidelijk worden op het moment dat duidelijk is welke gemeenten mee doen. De idee is met drie 
griffiers (griffier Hollands Kroon en twee anderen) bij elkaar te komen, te bepalen wat in 2015 kan worden 
aangeboden en dan zorg te dragen voor contractering, planning en actualiseren van de website. Het 
beheer (hosting en technisch onderhoud) is de verantwoordelijkheid van ICT Hollands Kroon. Het ligt voor 
de hand dat griffiers van de grootste gemeenten als trekker functioneren. Die hebben over het algemeen 
de meeste capaciteit en zij nemen de meeste raadsleden mee. Ook zou een stagiair ingezet kunnen 
worden op uitvoering. De tijd die griffies voor de eigen raad zelf jaarlijks in het opleidingsprogramma 
steken worden hiermee ontlast.  
 
 
 



 
Vraag 
3. De pilot spreekt alleen over raadsleden, maar hoe zit dat met commissieleden?   
 
Antwoord 
Commissieleden, steunfractieleden en fractiemedewerkers kunnen ook meedoen. Deze personen kan een 
lager bestedingsbedrag worden meegegeven of de plaats laten innemen van de inschrijving van een 
raadslid van de eigen partij als het commissielid geen eigen budget heeft. 
 
Vraag 
4. Het opleidingsbudget wordt door iedere gemeente afzonderlijk per deelnemer bepaald. Dan geldt voor 
31 raadsleden dat de gemeente Den Helder € 484,- aan opleidingsbudget per raadslid heeft te besteden. 
Dit lijkt vrij weinig of zijn daar ervaringen mee? Commissieleden (in de gemeente Den Helder ongeveer 50) 
vallen er overigens dan buiten. Hoe lossen we dat op?  
 
Antwoord 
€ 484,- is niet weinig is onze ervaring. Gemiddeld betaal je in de Kroon Academie € 50,- tot € 125,- als 
individu voor een training van één dagdeel. Een training voor twaalf personen a € 100,- per persoon is  
€ 1200,-. Daar kan een professionele trainer voor in worden gehuurd. Gaat het om trainingen voor grotere 
groepen, dan ben je goedkoper uit. Omdat bepaalde trainingen meerdere keren worden afgenomen (en op 
verschillende locaties en tijdstippen aangeboden) kunnen deze goedkoper worden ingekocht. Maar niet 
alle trainingen hoeven geld te kosten. Raadsleden die expert zijn op een bepaald beleidsterrein of andere 
expertise kunnen ook een training aanbieden in ruil voor een geaccepteerd aantal euro’s die zij zelf weer 
bij hun opleidingssaldo kunnen bijschrijven.  
 
Ook komt het regelmatig voor dat er vanuit de ambtelijke organisaties trainingen zonder kosten worden 
aangeboden. Als voorbeeld, in Hollands Kroon ligt het aanbod vanuit de afdeling RO om een training 
Mapviewer (van Rijkswaterstaat) te geven. Hier kunnen alle raadsleden dan gebruik van maken. Het zal 
vast wennen zijn voor de raadsleden, want ze mogen zelf inkopen met een toegekend budget. In Hollands 
Kroon duurde het een half jaar voordat raadsleden gewend waren aan deze vrijheid.  

 
Voor de vergadering van 29 september is de gemeente Hollands Kroon uitgenodigd. Marnix Phillips, 
raadsgriffier, en Ricardo Grauwde, eveneens werkzaam bij de raadsgriffie,  lichten dan het voorstel toe 
aan de hand van een presentatie. U heeft daarbij tevens de mogelijkheid over dit (uitgewerkte) voorstel 
vragen te stellen.  
 
Budget 
In de begroting van de raad is voor opleidingen jaarlijks een bedrag van € 15.000,- opgenomen. Mocht u 
besluiten om vanaf 2015 gaan deelnemen aan de raadsacademie, dan dient dit budget op een andere 
manier te worden aangewend. Daarvoor bestaan de volgende opties: 
 

1. Bedrag ad € 15.000,- delen door 31 raadsleden: ieder raadslid heeft een budget van € 484,- te 
besteden. Voor commissieleden is er dan geen ruimte meer voor opleidingen. 

2. Bedrag ad € 15.000,- delen door 31 raadsleden en 50 commissieleden: ieder raads- en 
commissielid heeft een budget van € 185,- te besteden. 

3. Bedrag ad € 15.000,- delen door 31 raadsleden en 50 commissieleden, waarbij raadsleden een 
hoger besteedbaar bedrag ontvangen dan raadsleden: een voorbeeld hierbij is dat een raadslid 
een budget van € 242,- te besteden heeft en een commissielid € 150,-, andere verdelingen zijn 
uiteraard mogelijk. 

4. Bedrag ad € 15.000,- delen door elf fracties: iedere fractie heeft naar rato van het aantal 
raadsleden een budget te besteden. Als voorbeeld: de Stadspartij Den Helder heeft elf raadsleden 
en ontvangt dan € 5.324,- aan budget voor opleidingen aan de raadsacademie. De VVD heeft vier 
raadsleden en ontvangt dan € 1.936,-, etc, etc. Het budget kan de fractie dan vrij verdelen over 
hun raads- en commissieleden. Verantwoording over de besteding van dit budget vindt gelijktijdig 
plaats bij de eindverantwoording van de fractievergoeding.  

 
In al deze opties is het gevolg dat het raadsbudget voor opleidingen verdeeld is en er dus geen budget 
meer is voor afzonderlijke opleidingen/trainingen. Mocht er de behoefte bestaan een deel van het budget 
aan te wenden voor een geheel lokale opleiding/training, dan heeft dit uiteraard gevolgen voor een 
neerwaartse bijstelling van het individuele budget of het opleidingsbudget dient te worden verhoogd.  

 

Voorgesteld wordt: 

1.  kennis te nemen van het voorstel tot deelname aan de raadsacademie inclusief de daarbij 

behorende memo en presentatie. 

2.  op 3 november 2014 in het presidium een definitief besluit te nemen over de deelname aan de 

pilot raadsacademie voor de duur van één jaar. 


