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¥ 
 

Memo  

 
 

Datum: 12 mei 2011 
Aan: Presidium, kenmerk: IR11.0105   
Van: Christine Bakker, griffie 

Onderwerp: Terugkoppeling over bevindingen van Gast van de raad 
 
 
Geachte leden van het presidium, 
 
Het is inmiddels geruime tijd geleden dat u geïnformeerd bent over de ervaringen van de deelnemers. 
In de memo “evaluatie Gast van de raad” van José van der Burg van 14 augustus 2008 stelde zij dat 
de conclusie van het project „Gast van de raad‟, gezien de positieve reacties van de deelnemers zeker 
voortgezet moest worden.  
Om u op de hoogte te houden van de voortgang, treft u in deze memo een update de bevindingen  
over 2009 en 2010 aan, aan de hand van de ingevulde enquêteformulieren. 
 
Het project 
Maximaal vijf burgers kunnen volgens planning tijdens een Helderberaad gast zijn van de 
gemeenteraad. De burgemeester, twee raadsleden (een namens de coalitiepartijen en een namens 
de oppositie) en de griffier geven voorafgaand aan de vergadering uitleg over het dagelijkse werk van 
de gemeenteraad en toelichting op het debat in de raad, de politieke partijen en het „spel‟ tussen 
college en gemeenteraad. 
Na afloop van de raadsvergadering kunnen de gasten bij een nabespreking in de kantine de overige 
raadsleden ontmoeten. 
De gasten worden de hele avond begeleid door de communicatieadviseur van de raad. 
 
Ervaringen 
In 2009 heeft „Gast van de raad‟ drie bijeenkomsten met 12 inwoners van Den Helder/gasten als 
resultaat. En in 2010 vier bijeenkomsten met 19 gasten. Omdat een aantal vergaderingen uitviel en 
niet alle raadsbijeenkomsten geschikt waren voor het project (bijvoorbeeld door een „onaantrekkelijke‟ 
agenda), heeft „Gast van de raad‟ niet op alle geplande data plaatsgevonden.  
 
Publiciteit 
Waar in 2008 de meeste gasten over het project in „de krant‟ lazen (Raad & Daad en persberichten), 
speelt nu de publicatie op de gemeentelijke website een grotere rol. Ook een aantal gasten werd door 
een bekende relatie, die eerder ook als gast is ontvangen, attent gemaakt op Gast van de raad. 
De publiciteit heeft geleid tot gemiddeld vier gasten per bijeenkomst. 
 
Reacties 
In 2009 hebben 8 mensen het evaluatieformulier over de bijeenkomst ingevuld teruggestuurd. In 2010 
waren dat er 9. De belangrijkste reacties: 

 
Over de reden van aanmelding: 
- Als reden voor aanmelding geven de meeste mensen „interesse, en om meer inzicht in de lokale  
 politiek‟ te krijgen.  
 
Over de voorkennis: 
-  De voorkennis over het reilen en zeilen van de gemeenteraad c.q. – politiek bleek verschillend. 
  Waar sommigen helemaal blanco waren, volgden anderen de vergaderingen regelmatig. 
 
Over de toelichting: 
-  Voor de meeste mensen heeft de „mondelinge‟ toelichting in ongedwongen sfeer verhelderend  
 gewerkt. 
 
Over de vergadering: 
- De meeste mensen vonden het bijwonen van de raadsvergadering verhelderend en leerzaam.  
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Een selectie uit de gemaakte opmerkingen: 
 * probeer te communiceren op het niveau van de burger; 
 * jammer dat men niet altijd aandachtig luistert naar de spreker; 
 * de vergadering toont zo nu en dan rommelig;  
 * de uitzending vertoont af en toe verveelde gezichten en nog erger een denigrerende houding. 
 
Over het succes van het project: 
Men vindt het een goede poging om meer betrokkenheid/bekendheid te bereiken. Een aantal  
gasten geeft aan nogmaals een raad- of commissievergadering bij te wonen, afhankelijk van een 
belangrijk punt op de agenda. 
 
Belangrijkste tips van de gasten: 
- ga meer het veld in en toon sociale betrokkenheid; 
- niet alleen horen, ook luisteren; 
- duidelijk begrijpelijk antwoorden; 
- gebruik Raad & Daad om uit te leggen waarom beslissingen worden genomen en welke  
  overwegingen daarin zijn meegenomen; 
- positieve ontwikkelingen meer bekend maken en uitleggen waarom processen zo lang duren; 
- pro actief burgers bezoeken/aanspreken en meer bekendheid spreek/inloopuur; 
- helder maken wanneer een burger terecht kan bij een raadslid/fractie; 
- jeugd bij de politiek betrekken. 
 
Aanbevelingen 
 
a. over de toelichting (door burgemeester, raadsleden en griffier): 
 
-  let erop dat niet te lang wordt ingegaan op individuele problemen. Aan het begin van de 

bijeenkomst kan worden verteld welke andere mogelijkheden daarvoor zijn; 
-  geef informatie over de raadsagenda. Wat staat er hedenavond te gebeuren?; 
-  geef een beeld van de werkzaamheden en bevoegdheden van de raad; 
-  geef niet te veel informatie in de beperkte tijd. 
 
b. over de raadsvergadering (voorzitter, raadsleden):    
 
-  kennis, taalgebruik en debatvaardigheid staan voor de bezoekers centraal. Belangrijk is op het  
   niveau van de gemiddelde burger duidelijk te communiceren en op deskundige wijze te debatteren; 
-  de voorzitter doet er goed aan bij het begin van de tweede instantie de discussie samen te vatten,  

met door raadsleden en collegeleden genoemde voors en tegens, waarbij hij (indien van 
toepassing) aangeeft over welke punten/onderdelen nog besloten moet worden. 

 
c. algemeen (griffie): 
 
- om continuïteit in de aanmeldingen te bewerkstelligen is het van belang een aankondiging op een 

prominentere plaats op de gemeenteraadssite op te nemen. 
- ook kunnen doelgroepgericht mensen worden benadert via een rechtstreekse uitnodiging van de 

burgemeester. 
 
 
 
Het presidium wordt gevraagd de aanbevelingen onder de aandacht te brengen van de overige 
raadsleden. 


