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opinie

Doe het anders, sluit eerst een procesakkoord
Michael Sijbom, Koos Janssen en Hans Alberse,  
de drie burgemeesters in de Gemeenteraad van de Toekomst

Het afgelopen jaar deden wij, de burge-
meesters Sijbom, Janssen en Alberse, 
mee aan de kenniswerkplaats Gemeente-
raad van de Toekomst. Juist ook als bur-
gemeesters, omdat wij willen bijdragen 
aan het verdiepen en verbreden van de 
lokale democratie. Dat doen we in onze 
eigen gemeenten (respectievelijk Losser, 
Zeist en Oude IJsselstreek) en Sijbom ook 
als ‘Burgemeester van de Toekomst’ in de 
kenniswerkplaats. We gingen op zoek 
naar inspiratie voor het handelings- 
perspectief van gemeenteraden én 
andere spelers in het lokale veld.

netwerkbestuur
Het kernpunt voor eigentijds gemeente-
bestuur is sturen in het netwerk. We 
boksen zoveel meer voor elkaar met de 
kennis, kracht en nabijheid van de 
gemeenschap. Vertrouw daarop. Dat 

maakte een keur aan wetenschappers en 
opinieleiders los in de kenniswerkplaats. 
De netwerksamenleving is nu zo anders 
dan dertig jaar geleden. Hoe geven we 
eigentijds vorm aan de relatie tussen 
raadsleden en inwoners? Hoe breng je de 

burger beter aan zet en hoe breng je het 
raadslid daarbij beter in positie? Hoe 
gaan we in de nieuwe raadsperiode 
inhoud geven aan het nog beter bestu-
ren, samen met inwoners, instellingen 
en bedrijven? Hoe richten we processen 
in om tot gedragen, goede besluiten te 
komen?

Draagvlak én draagkracht
Daarover leerde de kenniswerkplaats 
vooral dit. De raad gaat zich in de eerste 
plaats bezighouden met het bedenken 
van het beleids- en besluitvormingpro-
ces. Zij doet dit samen met het college 
en de ambtenaren. Voor de gemeen-
schap zijn wij samen de gemeente, de 
partner van het algemeen belang. In het 
gemeentelijk netwerk is het zaak dat 
iedereen betrokken wordt die betekenis 
geeft of belang heeft bij een gemeente-
lijke taak. De gemeente is slechts één 
van de spelers in een complex speelveld. 
Laten we ons realiseren dat de gemeente 
voor een groot deel bestaat dankzij 

bewonersinitiatieven, zorginstellingen, 
onderwijsorganisaties, woningcorpora-
ties: samenlevingspartners zonder wie 
het gemeentebestuur niet veel klaar-
speelt.
Dan is het dus niet logisch dat alleen het 
gemeentebestuur afspreekt wat de 
gemeente gaat doen en wil bereiken. Er 
is meer draagvlak én draagkracht nodig.

Coalitie met de samenleving
In het slotseminar beantwoordde de 
Gemeenteraad van de Toekomst de vol-
gende vragen. Hoe komen na de raads-
verkiezingen gemeenteraad, onderne-
mers, instellingen, verenigingen en 
inwoners(groepen) met de hulp van amb-
tenaren tot een agenda voor de volgende 
raadsperiode? Wat zijn de voornaamste 
elementen van die agenda? En hoe kom 
je tot een gedragen uitvoering?
In de kern is het antwoord: sluit eerst 
een procesakkoord. Bepaal als gemeente-
raad mét samenlevingspartners voor 
welke maatschappelijke vragen in de 
samenleving het voortouw wordt geno-
men, en welke onderwerpen de 
gemeente trekt. Maak voor die keuze na 
de raadsverkiezingen eerst een afspraak 
met de samenlevingspartners en bepaal 
daarna de aanpak. Benoem daarbij wet-
houders die deze aanpak ondersteunen. 
Vorm een coalitie met de samenleving. 
Maakt dit partijpolitiek en partijpro-
gramma’s overbodig? Natuurlijk niet. Er 
blijven inhoudelijke verschillen in het 

Op 19 maart om 21:00 uur begint de toekomst van de gemeenteraden. 
Als burgemeesters roepen wij de gemeenteraden én onze collega’s op 
om over te stappen van een traditioneel coalitieakkoord naar een 
procesakkoord. Stel niet centraal wat het gemééntebestuur wil, maar 
hoe en vooral met wie we maatschappelijke vragen aanpakken. Geef 
kracht aan netwerkdemocratie. Burgemeesters hebben daarbij een 
wettelijke taak en kunnen die invullen rond de 
raadsonderhandelingen.

Raadsleden: begin niet met oplossingen  

maar met vragen

Len Munnik: Kanteling.
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belang dat raadsfracties hechten aan 
keuzes over onderwerpen en doelgroe-
pen voor een procesakkoord, en bij de 
uitvoering daarvan. Het grote verschil is 
dat zij niet vooraf het beleid dichttimme-
ren.
Burgemeesters vinden in de Gemeente-
wet (art. 170) de opdracht om zich dit 
proces aan te trekken. Het gaat hier 
immers om de kwaliteit van procedures 
op het vlak van burgerparticipatie, en 
een goede behartiging van gemeentelijke 
aangelegenheden in het algemeen. Die 
verantwoordelijkheid kunnen burge-
meesters invullen door tijdig het gesprek 
aan te gaan met de lijsttrekkers/onder-
handelaars. Raadsgriffiers en ook 

gemeentesecretarissen zijn hierbij de 
logische ondersteuners.

Werkwijze zoeken
Iedere gemeenteraad kan dan een werk-
wijze zoeken die bij de eigen gemeente 
past, maar doe één ding altijd: stel de 
gemeentelijke aanpak vast ín en mét het 
gemeentelijk netwerk. Duidelijke regels 
en kaders stellen lijkt wel daadkrachtig, 
en kan soms in het fysieke domein, maar 
heel veel moeilijker of bijna niet in het 
sociale domein. En juist daar liggen in de 
volgende raadsperiode de opgaven.
Raadsleden, al met al: begin niet met 
oplossingen, maar met vragen. Commu-
niceer, maak van sociale media tweerich-

tingsverkeer. Genereer draagvlak én 
draagkracht. Betrek en vergroot uw eigen 
netwerk en verbind het volk eerder nog, 
dan dat u het vertegenwoordigt. Geef dit 
als gemeenteraad constructief handen en 
voeten, bijvoorbeeld met raadsprojecten. 
Leid als raadsleden burgergesprekken, 
organiseer al dan niet meebeslissende 
burgerpanels. Laten we niet vergeten dat 
democratie van het volk is en betrek het 
volk dus zorgvuldig. Vind als gemeente-
raad de energie in de gemeenschap. Laten 
we gaan besturen in het netwerk, en sluit 
daarvoor een procesakkoord. ■

burgemeester@losser.nl
www.gemeenteraadvandetoekomst.nl

Roel in ’t Veld analyseert dat de gemeen-
teraad in de toekomst zal functioneren 
als procesarchitect, die bepaalt hoe ver-
schillende figuren van representatie en 
participatie zich tot elkaar gaan verhou-
den. Zijn essay over de ‘tedere balans’ in 
de lokale democratie staat op de website 
van de Gemeenteraad van de Toekomst 
bij het slotseminar. Zijn analyse sluit 
naadloos aan bij de oproep van minister 
Plasterk bij de griffiersvereniging om de 
representatieve democratie te verenigen 
met de doe-democratie. 

nabijheid creëren
Ook andere inleiders bij de kenniswerk-
plaats voor de Gemeenteraad van de  
Toekomst diepten dit uit. Annemarth  
Idenburg (WRR): “Er ontwikkelt zich een 
netwerkcultuur rond gemeenschappe-
lijke belangen. Maar de vertegenwoordi-
gende democratie worstelt met de vraag 
wat een netwerk vertegenwoordigt”. 
Rien Fraanje (Rob): “Gemeenteraden zijn 
niet toegesneden op netwerksturing”. 
Rob-voorzitter Jacques Wallage: 
“Gemeenteraden zijn besluitvormings-
machines geworden. Raadsleden moeten 
instituties en netwerken verbinden”. 
Hans Boutellier (Verwey-Jonker): “Begrijp 

het zelforganiserend vermogen in net-
werken en stuur op die dynamiek. 
Creëer nabijheid tot kiezers en hun pro-
blemen”. Herrie Geuzendam (BMC) 
plaatste daar het begrip netwerkcontrol 
bij en maakte onderscheid tussen koude 
en warme sturing. En Steven van Belle-
ghem (marketeer) wees op het succes 
van to-the-point, open en transparante 
communicatie.

Nogal wat roep om verandering en ver-
binding in het raadswerk. De Griffie van 
de Toekomst (een taakgroep van raads-
griffiers en -adviseurs van de griffiersver-
eniging) nam daarom het initiatief voor 
een ander soort raadsvergadering. Uitein-
delijk is dat immers de plek waar het 
raadswerk zijn beslag krijgt. Kan dat par-
ticipatiever?

RaadsRuitModel
Voor het vergadermodel voor een ándere 
raadsvergadering combineerde Joop 
Hofman van Participatiehuis Rode Wouw 
vier beproefde methoden. Het model laat 
het gezag van de gemeenteraad intact. 
De burgemeester kan de vergadering 
leiden, eventueel samen met commissie-
voorzitters, begeleid door de griffie. Een 

externe procesbegeleider kan raadzaam 
zijn bij een complex onderwerp in een 
groot netwerk.
Het is een transparant vergadermodel: 
voor iedereen is duidelijk wie in welk 
stadium aan zet is. De vergaderopbouw is 
met ruiten als in een kaartspel: start-
vraag in de bovenpunt van de ruit, ver-
kennen en verbreden in het midden van 
de ruit en voorlopige conclusie in de 
staartpunt, die weer tot een vraag voor 
de navolgende ruit leidt. Aldus: het 
RaadsRuitModel. De Gemeenteraad van 

Model voor ándere raadsvergadering

Zes seminars lang bogen de leden van de Gemeenteraad van de 
Toekomst zich over het raadswerk in een netwerksamenleving. De 
bevindingen komen nog in een Brief aan de Koning, let wel: voor 
Nederland. Want niks sterke man, maar samen sterk. Daarvoor is in 
het slotseminar een participatief model voor een raadsvergadering 
uitgeprobeerd. Met ruggespraak. Wat mag.

Jeroen van Urk, initiatiefnemer Gemeenteraad van de Toekomst

De RaaD aan het WeRk
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Het RaadsRuitModel van Rode Wouw.
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de Toekomst kon er mee uit de voeten. 
Deelnemer Koos Janssen (burgemeester 
Zeist, zie ook zijn artikel met collega’s 
hiervoor): “Het is een doordachte en ont-
spannen werkwijze. Met een open hou-
ding deed iedereen mee.” Ook de 
gemeenteraad van Leusden probeerde 
het model al op een werkavond. 

Vijf rondes
Het RaadsRuitModel kent vijf rondes, die 
afhankelijk van het onderwerp in één 
sessie of op achtereenvolgende dagen 
kunnen worden gehouden.

•  Openingsvraag. Het presidium formu-
leert deze, eventueel na consultatie 
via sociale media. De vraag is open, 
zonder ingebouwde oplossingen.

•  Verkenning. Enkele raadsleden organi-
seren oploopjes (in de zaal of digitaal), 
omdat zij een bepaald punt met 
betrekking tot de openingsvraag 
willen verkennen. Aan de oploopjes 

doen burgers, beroepskrachten, 
bedrijven, deskundigen, en ambtena-
ren mee: ieder die belang bij of bete-
kenis voor het punt heeft.

•  Delen en waarderen. De raadsleden die 
oploopjes hielden, rapporteren het 
resultaat van hun verkenning. Vervol-
gens nieuwe oploopjes door raadsle-
den, voor een onderzoekend en opini-
erend gesprek over oplossingen. Ook 
nu met deelnemers uit het netwerk.

•  Raadsvoorstel formuleren. Na terugmel-
ding van de tot nu onderzochte oplos-
singsrichtingen stellen college (voor 

de inhoud) en raadspresidium (voor 
het proces) samen een raadsvoorstel 
op.

•  Beoordelen en vaststellen. Dit gebeurt in 
een raadszaal met drie ringen. In de 
binnenring de raadsleden die oploop-
jes organiseerden en het college. Zij 
starten de beoordeling. De eerste ter-
mijn is dus niet fractiegebonden, 

maar met degenen die het meest 
betrokken zijn op het onderwerp. In 
de middenring de andere raadsleden, 
die in tweede termijn aan bod zijn. In 
de buitenring de netwerkpartners. 
Voor hen zijn er twee gastzetels in de 
middenring, om mee te spreken, uit 
zichzelf of genodigd. 

Samenspraak
Bij het RaadsRuitModel houdt de raad 
dus ruggespraak in het netwerk. Er leeft 
wel het idee dat dit niet mag. Maar 
Grondwet (art. 129) en Gemeentewet (art. 
27) bepalen slechts dat raadsleden 
zonder last stemmen. Dat slaat vooral 
terug op partijdiscipline en corruptie. 
Ruggespraak is te zien als tot samen-
spraak verheven inspraak. Ruggespraak 
is soms wel uitgesloten voor functionele 
organen (bijvoorbeeld in art. 5.31 van de 
Wet luchtvaart voor de raad van toezicht 
van de luchtverkeersbeveiligingsorgani-
satie). Maar het RaadsRuitModel kan een 
gemeenteraad gewoon in haar Regle-
ment van Orde regelen. ■

Het RaadsRuitModel vindt u op  
http://gemeenteraadvandetoekomst.nl/ 
conclusiekracht/
of via j.vanurk@oude-ijsselstreek.nl

Gemeenteraad zal gaan  

functioneren als procesorganisator


