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Voorwoord 

Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naar 

toegaat. Voor buitenstaanders is het soms even wennen, maar politiek is 

er om met elkaar van mening te verschillen. Sterker nog, het 

wezenskenmerk van de politiek ís met elkaar van mening verschillen. Pas 

als er meningsverschillen zijn over het te voeren beleid, heeft de politiek 

werk: de raad voert het debat, zet verschillende argumenten tegenover 

elkaar en neemt dan een besluit hoe het te gaan doen. 

Toch is er een ding waar de raad níet met elkaar over van mening moet verschillen. 
Als er iets moet zijn waar de raad eendrachtig over moet optrekken, dan is het wel de 
procedure over hoe die politieke meningsverschillen te bespreken. De deliberatie 
moet immers over de inhoud gaan en niet over de procedure. En over de zaak, niet 
over de man (m/v). 

Zoals met alles, is het nodig om de manier waarop je politiek bedrijft af en toe eens 
tegen het licht te houden. Zeker als er wat voorvallen zijn geweest die het soms 
moeilijk maken alleen de inhoud te bespreken. Dan verschuift de onenigheid van het 
politieke naar het persoonlijke domein, en gaat de discussie en het debat meer over 
de mensen in de raadzaal (en collegekamer) dan daarbuiten. Voor de gemeenteraad 
van Oude IJsselstreek, was dat deze afgelopen periode ook zo.  

Aan dat – bij gebrek aan een beter woord – ‘gedoe’  heeft de gemeenteraad zichzelf 
goed weten te ontworstelen. ‘Ik ben er trots op dat we deze periode veel hebben 
geleerd,’ zegt burgemeester Otwin van Dijk erover op 25 januari. Op deze avond, die 
het Periklesinstituut samen met de griffie en de burgemeester organiseerde, zijn de 
leden van de gemeenteraad van Oude IJsselstreek bijeen om met elkaar terug te 
blikken op de afgelopen periode. 

De sfeer op die evaluatiebijeenkomst laat zich gemakkelijk omschrijven als 
constructief en open. Het is dan ook niet nodig (en daarom wellicht zelfs ongepast) 
om  verder te refereren aan de eerder ontstane bestuurscrisis aan de begin van deze 
bestuursperiode. 
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Tijdens deze avond krijgt de raad ook de resultaten te zien van het kleine onderzoek 
over de vergaderkwaliteit. De enquêteresultaten en de observaties komen uitgebreid 
aan bod. Dit onderzoek, bestaande uit zestien voorgelegde stellingen, werd vergezeld 
door een politieke stijlentest. Deze resultaten worden hier alleen als gezamenlijk 
resultaat getoond. Over de individuele resultaten hebben alle deelnemers persoonlijk 
bericht ontvangen. De beschrijving van de raadsconferentie wordt aangevuld met 
conclusies en aanbevelingen voor de raad.  

Daarnaast is deze rapportage ook een verslag van de avond zelf. In verschillende 
werkvormen besprak de raad haar eigen functioneren — en werkte naar 
aanbevelingen voor de nieuwe raadsperiode toe. De raad zet daarmee een eerste stap 
in de nieuwe raadsperiode, waar hij zeker wel met nieuwe energie begint, maar ook 
de opgedane wijsheid van de afgelopen vier jaar mee kan nemen. 

Opzet van deze rapportage 

Vragen 

Om de onderlinge verschillen goed in beeld te brengen, inventariseerde het 
Periklesinstituut in een voorbereidend gesprek met de griffie en burgemeester eerst 
de tot nu toe aangegeven ervaringen. Op basis daarvan stelden we een vragenlijst 
samen die aan alle raadsleden en fractie-assistenten ter beantwoording werd 
voorgelegd. Van deze vragen verzamelden we niet alleen de antwoord-gemiddelden, 
maar ook de afwijkingsgemiddelden. Op deze manier brachten we niet alleen een 
gezamenlijk oordeel in kaart, maar ook in hoeverre dat gemiddelde oordeel gedeeld 
werd. Scherper gezegd: we brachten juist in kaart in hoeverre men van mening 
verschilt. 

De antwoorden op deze vragen worden in het eerste deel van deze rapportage 
behandeld. 

Stijlen 

Naast de vragenlijst verstrekten we de raadsleden ook een zogeheten Politieke 
Stijlentest. Deze vragenlijst geeft inzicht op welke wijze een individueel politicus een 
politiek probleem benadert en hoe zijn voorkeursaanpak is om met de raad naar een 
oplossing ervoor te zoeken. 

De uitkomsten zijn interessant voor het zelfinzicht en enige persoonlijke reflectie, de 
gezamenlijke uitkomsten zeggen daarnaast juist iets over hoe de dynamiek in de raad 
ontstaat. Een overschot van één politieke stijl kan bepalend zijn voor de manier 

  van  3 25



waarop de raad vergadert. Hier is niets ‘goed’ of ‘fout’ aan – het is wat het is – maar 
helpt wel bij het maken van een zelfbeoordeling door de raad.  

De resultaten van de stijlentest worden in deel twee van deze rapportage beschreven. 

Conferentie 

De vragen, stijlentest en de observaties leidden tot een programma voor de 
bijeenkomst, waar de onderzoeksresultaten werden gepresenteerd en er over de 
meest opvallende punten verder werd gesproken. 

Deze conferentie bestond uit twee delen. Als eerste sprak de raad dieper over de 
meest opvallende conclusies uit de ingezonden vragenlijsten. We betrokken hierbij 
twee resultaten: de gemiddelde antwoorden én de afwijkingsgemiddelden. Het eerste 
cijfer is een gemiddeld oordeel door de raad, het tweede geeft aan in hoeverre men 
het met elkaar eens of oneens is over dat oordeel. In het tweede deel van de 
bijeenkomst ging de raad met elkaar het gesprek aan over twee vragen; ‘Wat gaat er 
goed in de raad en wat kan er beter?’ En ‘Hoe treed je als raad naar buiten, en 
wanneer is dat van belang?’. Een verslag van dat debat is opgenomen als deel drie. 
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De vragenlijst 

Voorafgaand aan de raadsconferentie op 25 januari 2018 ontvingen de 

deelnemers een vragenlijst. Op deze manier tekende zich bij de 

voorbereiding al een contour af waar de raadsconferentie volgens de 

deelnemers over zou moeten gaan. 

De totale vragenlijst kende drie onderdelen. Als eerste beantwoorden de deelnemers 
zestien waardestellingen. Dit betekent dat de geënquêteerden een uitspraak kregen 
voorgelegd om deze te beoordelen op te beoordelen op een traploze schaal van 0 tot 
10, waarbij 0 staat voor ‘volledig mee oneens’ en 10 voor ‘volledig mee eens’. 

De stellingen worden één voor één met de resultaten er op behandeld. We geven 
steeds het gemiddelde oordeel, het afwijkingsgemiddelde en – ter verdieping – ook 
het maximum en minimum gegeven antwoord. Let op: deze hoogste en laagste geven 
antwoorden maar vertellen niet de aantallen waarin ze zijn gegeven. Met andere 
woorden, ze kunnen wellicht door slechts één persoon zijn genoemd. 

Over het algemeen valt op dat de raadsleden de stellingen redelijke voldoendes 
toekent. Het laatste cijfer – bij vraag 11 – is een 5,0. Ook de afwijkingsgemiddelden 
springen er zelfden echt uit. Een aantal keren lopen de meningen wel wat vaker 
uiteen, bij die momenten wordt uiteraard in deze rapportage stil gestaan. 

Hier en daar zijn er opvallende minderheidsstandpunten te noemen. De resultaten 
laten dan een of enige uitschieters naar beneden of naar boven (in een geval zelfs 
beide) zien. In deze rapportage staan we ook bij deze uitkomsten stil; ze zijn in de 
bespreking van de uitkomsten op de evaluatie-avond niet aan de orde geweest. 
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Stelling 1 De gemeenteraad zit aan de knoppen bij politieke 
besluiten 

Met een 5,7 spreekt de raad zich niet uit als ontevreden over deze stelling; we hebben 
een gemeenteraad wel eens zichzelf een lager cijfer zien geven. Ook het 
afwijkingsgemiddelde is relatief laag. Men verschilt er niet heel erg over van mening, 
al hebben enkelen ook het cijfer 2 aan de uitspraak toegekend. 

Tijdens de presentatie van deze cijfers vraagt een van de leden of er verschil is tussen 
cijfers die door partijen die een coalitie hebben gevormd en de partijen die de 
oppositie vormen. Aangezien niet alle raadsleden de vragen hebben beantwoord, is 
hier vanuit dit onderzoek geen antwoord op te geven. Het betrekkelijk lage aantal 
lage cijfers geeft in elk geval geen aanleiding om te denken dat de gehele coalitie 
minder tevreden zou zijn over de bestuurlijke rol van de raad. 

Stelling 2 Onze rol is vooral controleren van het collegebeleid 

Deze controlevraag stelt de intentie van de raad aan de orde: is ze een controleraad of 
ziet ze zich als politiek opdrachtgever? De uitslag van halverwege (5,3) kiest niet 
scherp voor een van beide — en dat is goed. De rol van de raad ís immers beide. Het 
afwijkingsgemiddelde (1,7) laat zien dat de stelling niet heel breed wordt gedragen. De 
rol van de raad en de vraag welke raad de leden willen zijn kwam nog aan de orde in 
het tweede deel van de bijeenkomst. 
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Stelling 3 De sfeer in de raad is constructief 

Met een 6,5 wordt de sfeer in de raad als positief ervaren. Het lage afwijkings-
gemiddelde ondersteunt dat. Een enkeling waardeert de stelling met een 1. Naast een 
paar vijven, is het de enige voldoende die voor deze stelling wordt gegeven. 

Stelling 4  Als ik iets zeg in de raad, weet ik zeker dat ik er niet 
persoonlijk op word afgerekend 

Deze stelling gaat natuurlijk over een politiek veilige omgeving. Niet alleen hebben 
raadsleden tijdens de vergadering een formeel wettelijk beschermde positie, ook in de 
wandelgangen van het gemeentehuis kan het niet zo zijn dat ze persoonlijk nadeel 
(procedureel of in professionele omgangsvormen) ondervinden van het hebben van 
een politiek afwijkend standpunt. 

De 5,8 die de raad geeft is voldoende, maar een vette voldoende zouden we het niet 
willen noemen. Ook is het afwijkingsgemiddelde met een 1,9 relatief hoog. Er zijn dan 
ook wat uitschieters in deze cijfers, enkele stevige onvoldoendes wordt 
gecompenseerd met hoge beoordelingen.  

Het laat zien dat deze raad nog niet is uitgepraat over wat een veilige omgeving is, en 
dat er wellicht een meningsverschil bestaat over wat veilige omgangsvormen zijn. 
Vreemd is dat niet, wat voor de één een ‘normale’ reactie is, kan de ander als hard, 
persoonlijk commentaar opvatten. Het lijkt ons dat de omgeving en de manier van 
reacties in de wandelgangen ook de komende periode op de agenda moeten blijven 
staan. Wellicht ziet een deel van de raad daar geen behoefte in. Hoewel ze op het 
eerste gezicht in de gemiddelden niet opvalt, lijkt de behoefte er echter wel te zijn. 
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Stelling 5 Onderling onderhandelen over moties en 
amendementen is noodzakelijk voor de kwaliteit van 
het besluitvorming 

De ruime voldoende (7,4) en het lage afwijkingsgemiddelde (1,2) laat zien dat men het 
erg eens is met de stelling. Dat is goed om te horen; politiek bedrijven is meer dan 
alleen het debat. 

Stelling 6 Het huidige vergadermodel biedt voldoende ruimte 
om bewoners te betrekken in de besluitvorming 

Over het algemeen geeft men met een voldoende (6,0) aan tevreden te zijn over het 
vergadermodel. Het afwijkingsgemiddelde laat geen onverdeeld oordeel zien (1,6). 
Enkele uitschieters naar beneden vragen om meer tijd en – zoals is op te maken uit de 
commentaren op de evaluatie-avond – een eerdere betrokkenheid van de raad. 
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Stelling 7 Aan het eind van een raadsbesluit heb ik het gevoel 
goed op andere fracties te hebben kunnen reageren 

Stelling 8 De interactie tussen fracties is onvoldoende 

Stelling 9 Raadsfracties luisteren te weinig naar elkaars 
argumenten 

Deze antwoorden op drie stellingen samenlaten zien dat, hoewel niet iedereen 
tevreden is, het algemene oordeel over de mate van interactie genoeg lijkt te zijn.  

Met een 6,3 geeft de raad zich een mooie voldoende en het afwijkingsgemiddelde van 
1,5 op de eerste stelling, zegt de raad dat de behoefte om op anderen in te gaan genoeg 
plaats krijgt. 

Stelling 8 is een controlevraag op stelling 9. De antwoorden op deze controlestelling 
laten zien dat men een lage waarde toekent aan het gebrek aan interactie (let op de 
dubbele ontkenning) ondersteunt het standpunt. Het hogere afwijkingsgemiddelde 
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(1,8) laat zien dat er wel wordt getwijfeld aan de kwaliteit van de interactie. Hetgeen 
ook te zien is in de beoordeling van stelling 9. Men beoordeelt elkaars 
luistervaardigheid als onvoldoende (het cijfer van deze stelling bevat ook een dubbele 
ontkenning). 

Bij de bijeenkomst merkte men daar over op dat er een verschil te ervaren is tussen de 
raadsvergadering en de commissievergaderingen. Het is derhalve een goed idee om de 
komende periode ook meer aandacht te hebben voor de commissievergaderingen en 
de evaluatie ervan. Ze maken immers net zo goed onderdeel uit van het politieke 
proces. 

Stelling 10 De kwaliteit van het debat, is sterk afhankelijk van de 
opstelling van het college 

Heel veel invloed aan het college kent als geheel men niet toe. De stelling wordt met 
een 5,4 gewaardeerd. 

Toch is men het statistisch gezien daar niet helemaal mee eens. Het 
afwijkingsgemiddelde is met 2,1 het hoogst van alle antwoorden in deze enquete. In 
het tweede deel van de evaluatieavond wordt wat langer stil gestaan bij de rol van het 
college en de verstrekking van informatie. 
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Stelling 11 Het huidige vergadermodel geeft ons voldoende tijd 
om ons werk goed te doen 

Het vergadermodel kijkt een mager vijfje. Men ervaart tijdsdruk en zou graag langer 
(en eerder!) over onderwerpen spreken.  

Stelling 12  Onze vergaderingen kunnen effectiever 

Men is het heel erg eens met deze stelling (7,4) en verschilt nauwelijks van mening 
(1,3). In het tweede gedeelte is het daarom van belang om de vraag ‘#hoe dan’ te 
stellen. 

Stelling 13 Raadsleden stellen tijdens de vergaderingen te veel 
vragen 

Nog steeds worden er tijdens raadsvergaderingen te veel technische vragen gesteld, 
oordeelt men. Het cijfer 6,7 laat zien dat men nog niet tevreden is over de 
terughoudendheid om in de vergadering vragen aan het college te stellen — en vooral 
met elkaar het (politieke) debat aan te gaan. Een enkeling onderschrijft dat niet; 
enkele uitschieters naar beneden zorgen voor een relatief hoog afwijkingsgemiddelde 
(1,6). 
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Stelling 14  Raadsfracties moeten meer open staan voor het 
veranderen van hun mening 

De uitkomst van deze stelling is hoog en heeft een laag afwijkingsgemiddelde. De 
deelnemers vinden met een dikke 6,8 dat ze allen meer open moeten staan voor 
elkaars argumenten. Een van de raadsleden beoordeelt deze stelling zelfs met een 10. 

Zeker in combinatie met de tijdens de raadsbijeenkomst gemaakte opmerking om 
eerder bij het politieke proces betrokken te worden, geeft de uitkomst een duidelijke 
richting aan dat de raad meer met elkaar in gesprek wil. 

Stelling 15  De inwoners van Oude IJsselstreek zijn niet 
geïnteresseerd in gemeentepolitiek 

Hoewel het cijfer een ‘voldoende’ (5,9) is, lijken de meningen niet op een lijn. Het 
afwijkingsgemiddelde is met 1,8 aan de hoge kant. Het is niet raar dat verschillende 
raadsleden (met verschillende politieke stijlen) de interesse van en participatie door 
burgers anders beoordelen of zelfs anders interpreteren. 

Dergelijk meningsverschil is niet erg, maar verdient dan juist ook een onderwerp van 
gesprek te blijven. Welke raad willen we zijn? Hoe onderhouden we het contact met 
de bewoners (en andere belanghebbenden) in de gemeente? Hoe vervullen we 
(individueel, als fractie gelieerd aan een politieke organisatie én als raad-als-geheel) 
onze vertegenwoordigende rol? 
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Stelling 16 Ik beschouw leden van andere fracties ook als mijn 
collega’s 

De enquête sluit af met een geruststellend dikke voldoende (en een laag 
afwijkingsgemiddelde) voor de gemeenschappelijkheid. Geruststellend omdat vanuit 
kameraadschappelijkheid het veel makkelijker is om met elkaar van mening te 
verschillen. De waarheid kan immers pas ontstaan wanneer vrienden het oneens zijn . 1

 Vrij naar de uitspraak van David Hume ‘truth springs from argument amongst friends’, 1

waarbij wat ons betreft de nadruk op het laatst woord ligt.
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Politieke stijlentest 

In de door ons gehanteerde politiek stijlentest wordt onderscheidt 

gemaakt in vijf stijlen. Ombudsman, Partijpoliticus, Bestuurder, Coach en 

Volger.  

Elk raadslid heeft wel iets van deze vijf stijlen in zich, maar sommige stijlen zijn 
dominant, terwijl andere wat meer op de achtergrond zijn gedrukt. Een stijl is geen 
stempel dat voor eens en voor altijd opgeplakt kan worden. Mensen veranderen, 
omstandigheden veranderen en raadsleden ook. De stijlen maken duidelijk dat er 
verschillende authentieke manieren zijn om de praktijk van het raadslidmaatschap 
invulling te geven. 

De deelnemers zijn separaat en individueel van de uitkomst van de door hen 
ingevulde test op de hoogte gesteld. Het bespreken van de individuele resultaten valt 
buiten de beschouwing van de raadsconferentie en, derhalve, deze rapportage. 

In totaal hebben 24 deelnemers de politieke stijlentest ingevuld. Sommigen 
deelnemers scoorden op meerdere stijlen even hoog, we hebben alle hoogst-scorende 
stijlen in het overzicht meegenomen. In het diagram is te zien dat de stijl Volger het 
meest voorkomt, daarna Partijpoliticus en Ombudsman. Bestuurder en Coach zijn in 
de raad van Oude IJsselstreek de minst gehanteerde politieke stijlen.  

Relevant voor de conferentie en het daaraan voorgaande zelfonderzoek is juist de 
gezamenlijke samenstelling van stijlen in de raad. Zoals goed te zien is in onderstaand 
diagram, kent de raad een groot overwicht aan politici met de determinatie ‘Volger’. 
In maar liefst 32 procent van de uitkomsten is dit het resultaat. Politici met de stijl 
bestuurder zijn doorgaans betrouwbaar en loyaal, maar kunnen procedureel of zelfs 
behoudend reageren. 
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Het overwicht van deze stijl is meestal een aanleiding voor het ontstaan van een 
bepaalde dynamiek. In dit geval lijkt het er toe te leiden dat er in de vergaderingen en 
overleggen veel aandacht is voor feiten en minder voor opinies en emoties. Het kan 
zelf zo zijn, dat politici met een andere stijl (en daarom een andere behoefte in het 
politieke proces) zich in zekere zin ‘onderdrukt’ voelt en de wens om op een andere 
manier politiek te bedrijven niet goed krijgt geuit. 

 

Ter toelichting: er bestaat geen ideale verdeling van de stijlen binnen een 
gemeenteraad. Een al te eenzijdige samenstelling kan wel leiden tot spanningen 
binnen de raad, omdat hierbij dan niet alleen de sterkte kanten van een bepaalde stijl 
voorden vergroot, maar ook de zwaktes.  

  van  15 25

32%

24% 4%

12%

28%

Partij-politicus Bestuurder Coach Ombudsman Volger



Een raad met overwegend partij-politici leidt tot veel inhoudelijke discussies, maar 
ook tot politieke spelletjes. Een raad met veel ombudsmannen zal doorgaans populair 
zijn bij burgers en maatschappelijke organisaties, maar zal niet snel in staat zijn om 
minder populaire besluiten te nemen. Een raad van overwegend coaches, komt 
weliswaar niet vaak voor, zal leiden tot intensieve betrokkenheid van een kleine 
groep burgers, weinig politiek vuurwerk en onzichtbaarheid bij het grote publiek. Een 
raad die bestaat uit veel volgers, komt doorgaans het minst vaak voor. Een dergelijke 
raad zal doorgaans met weinig initiatieven komen.  

Een raad zoals die van Oude IJsselstreek met veel volgers zal weliswaar op een 
efficiënte manier rationele en doordachte besluiten nemen, maar lijken in hun werk 
soms (te) gefascineerd door technische details, waardoor de rol van ‘politiek 
opdrachtgever’ op het tweede plan kan komen te staan..  

Belangrijk is vooral dat de raadsleden zich meer bewust zijn van de verschillende 
manier van politiek bedrijven en dat de ene manier niet persé beter is dan de andere. 
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De kruisvraag 

Iedere raadsperiode begint met ambitie. Niet alleen met politieke 

inhoudelijke wensen, maar ook over de manier van politiek bedrijven. 

Zelfs prolongerende raadsleden kijken fris naar ‘hoe’ ze hun werk als lid 

van het hoogste orgaan van de gemeente gaan uitvoeren. 

Het is voor de raadsleden van Oude IJsselstreek niet anders. Dat blijkt wel uit de 
antwoorden bij de Kruisvraag, waarmee het tweede deel van de evaluatiebijeenkomst 
opende. 

Bartij Cosijn vroeg de raadsleden antwoord te zoeken op de vragen ‘ben je het type 
raadslid geworden wat je wilde zijn? En weet je hoe dat komt?’ 

De leden werd eerst verzocht non-verbaal antwoord op de vraag te geven. Door op 
een op de grond denkbeeldig assen-kruis plaats te nemen, beantwoordden ze de vraag 
met ja of nee en met ik weet waarom niet waarom. 
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Het merendeel van alle leden staat bij ja; ze zijn het raadslid geworden dat ze wilden 
worden.  

De leden die aan de nee-zijde plaatsnemen zijn, voornamelijk, fractie-assistent. ‘Ik 
ben geen raadslid geworden, dus mijn antwoord is nee’. Dat lijkt in de eerste instantie 
een guitige opmerking, maar bij de toelichting lijkt er wel meer achter te zitten. De 
deelnemers merken óók op dat ze een groot verschil ervaren in de manier waarop de 
commissie vergadering zich tot de raadsvergadering verhoudt.  

‘Het is veel technischer,’ zegt een van de deelnemers over de commissievergadering. 
Het verschil is dermate groot, dat het politieke karakter uit de commissievergadering 
haast verdwenen lijkt. ‘Technocratisch’ omschrijft een van hen ze. Op zich is een 
verschil tussen commissie- en raadsvergadering te begrijpen, maar de mate waarin ze 
verschillen lijkt consequenties te hebben. 

Ten eerste geven de fractie-assistenten aan dat ze meer van hun bijdrage hadden 
verwacht. Los van de vraag of de huidige indeling van commissiebehandeling en 
raadsvergadering de meest ideale is, bestaat er in ieder geval een ander idee bij wat 
het is om alleen commissiewerk te doen. ‘Wees duidelijker over wat de rol is van een 
fractie-assistent,’ tipt een deelnemer. 

Ten tweede lijkt het er nu op, dat een politieke behandeling pas laat in het 
vergadermodel aan de orde komt. Dat zal niet voor ieder behandelde onderwerp aan 
de orde zijn, en zelfs per commissie dan wel beleidsterrein zullen er verschillen zijn. 
Laat het echter evident zijn dat ook voorbehandeling in een commissie een politiek 
karakter kan hebben; zo kunnen fracties zich beter voorbereiden op de 
meningsverschillen die juist aan de start staat van de politieke deliberatie. 

Eerder werd in de avond al geconstateerd dat de bewegingsruimte om van mening te 
veranderen in een besluitvormende raadsvergaderingen minimaal is. Mensen 
veranderen hun mening niet makkelijk als ze hun mening al hebben gevormd; dat is 
mens-eigen. Voor politici, en zeker in combinatie met de groepsdynamiek in een 
fractie, is dat niet anders (en wellicht is dit verschijnsel in deze setting zelfs iets 
sterker). 

Het is de moeite waard om te zien of in de huidige opstelling de commissie-
behandeling recht doet aan het politieke rol van de raad. Een in het vergadermodel 
vroegere, meer politieke behandeling zou de argumentatie waarmee de raad zijn 
afwegingen maakt wel eens kunnen verdiepen en de besluiten verscherpen. 
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Als laatste zou het zoeken naar een meer politiek karakter voor de commissie-
vergaderingen ook een consistenter beeld kunnen geven over hoe de besluitvorming 
tot stand komt. Waarschijnlijk zullen op dit moment niet alleen de 
vergaderdeelnemers de verschillen tussen commissie en raad ervaren, het geldt 
zonder twijfel ook voor de publieke tribune. Zo zou men het idee kunnen krijgen dat 
de commissievergadering en de raadsbehandeling niet op elkaar aansluiten. Deze 
gepercipieerde inconsistentie gaat ten koste van het vertrouwen in het politieke 
proces; het wordt minder goed begrepen. 

Om die redenen is het een goed idee om ook de rol van de commissievergaderingen 
goed tegen het licht te houden de komende periode. 
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Aanbevelingen 

‘Met de kennis van nu.’ Het is de politiek een gedoodverfde opmerking. 

Maar het veelvuldig gebruik ervan bewijst ook haar belang om terug te 

kijken — en je nog eens af te vragen of jet het ook anders zou kunnen 

doen. 

In het laatste onderdeel vroegen we de deelnemers in kleiner verband antwoord te 
geven op de vraag hoe het beter kan. We verdeelden de totale groep in vier 
subgroepen, met een zo groot mogelijke spreiding van fractieleden. Ze werd gevraagd 
te brainstormen over deze vragen 

Wat vind je dat er goed gaat? 

Wat kan er beter? 

en 

Hoe kan je als raad collectief naar buiten treden? 

Wanneer is dat van belang? 

Na de deliberatie presenteerde elke groep zijn bevindingen. Daarmee werd gekeken 
of een formulering moest worden aangescherpt, welke overeenkomsten er tussen de 
resultaten zat en welke verschillen. Waarbij het goed is om nu al te vermelden dat de 
laatste niet heel veel voorkwamen. Men was het goeddeels met elkaar eens over de 
wat deze evaluatiebijeenkomst zou moeten opleveren.  
De opbrengsten zoals deze op de avond zelf zijn genoemd, zijn in de bijlage van dit 
document opgenomen. 
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Wat gaat er goed? 
De grootste gemene deler onder het genoemde is de manier waarop men met elkaar 
omgaat. ‘De sfeer is goed,’ wordt meermaals gezegd. ‘Ik voel me als mens 
gewaardeerd,’ merkt iemand op. Hij krijgt non-verbaal bijval. Een van de groepen 
merkt op dat de informele momenten waarop de raadsleden elkaar treffen daar 
bijzonder veel aan bijdragen. De borrels na de raad in ‘de kantine’ van de DRU is een 
tentpaal om de sfeer te behouden. 

Ook in het politiek proces gaat men goed met elkaar om. Vooral de vergeleken met de 
vorige raadsperiode wordt ter illustratie genoemd. ‘Er zijn minder haantjes,’ 
formuleert iemand, en ‘er wordt beter naar elkaar geluisterd.’ 

Dat laatste is ook op grotere schaal te merken. De raad trekt vaak genoeg op om de 
procedure voor de politiek behandeling goed te laten verlopen. ‘We werken meer 
samen op de grote dossiers,’ zegt iemand. Die voorspoedigheid helpt bij de kwaliteit 
van de vergaderingen. Die zijn meer op hoofdlijnen — al lijkt dit vooral voor de 
raadsvergaderingen, en niet voor de commissies, te gelden. 

Wat moet er beter? 
Hoewel men over het algemeen een tevreden indruk heeft van de politieke 
vergaderingen, kunnen de debatten wél beter. De vergaderingen zouden een meer 
scherpere positie van meningsverschillen en daarmee meer helder overzicht van de 
politieke argumentatie toe moeten laten. 

Een verruiming van de voorbereidingstijd zou hierbij kunnen helpen. ‘We moeten 
slimmer omgaan met onze agenda.’ In dit verband adviseren wij om de komende 
raadsperiode met bijvoorbeeld een raadsakkoord en een lange termijnagenda voor de 
raad te werken.  

Zo is in één overzicht te zien welke onderwerpen de raad de komende periode moet 
behandelen (zoals herzieningen van bestemmingsplannen, verordeningen, 
enzovoorts) en welke onderwerpen de raad wíl behandelen (de eigen wensen 
afkomstig uit de verkiezingsprogramma’s). Let wel: het opnemen van een onderwerp 
in een raadsprogramma betekent niet dat er overeenstemming is, het betekent dat er 
overeenstemming is het te behandelen (bijvoorbeeld juist omdat er meningsverschil 
over bestaat). 

In de samenwerking tussen college en raad is ook een verbeterslag te maken, meent 
men. Heel concreet zijn de formuleringen niet, maar het lijkt erop dat men de wens 
uit dat de wethouders eerder naar de raad toekomen met dossiers én de raad eerder 
vragen een kader toeschoppen alvorens een beleidsvoorstel uit te werken. Soms lijken 
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dossiers al zó ver voorbereid, dat de raad nog nauwelijks ruimte voor zijn eigen 
inbreng ziet. Een bijdrage van het college aan de termijnagenda zou deze verrassingen 
kunnen helpen voorkomen. 

Daarnaast vraagt men meer terughoudendheid van het college. De spreektijd – en 
gedetailleerdheid – van de wethoudersbijdrage loopt nog al eens op. ‘Zet het college 
maar op de publieke tribune, in plaats van in de zaal,’ illustreert iemand niet helemaal 
schertsend. Het wordt de voorzitter gevraagd hier rekening te houden met de 
bescheiden positie die een college lid hoort te hebben in een vergadering van de raad. 

Deze voorzitter zou overigens op andere momenten de zaak wat ‘losser’ kunnen 
voorzitten, zegt men, al lijkt dit standpunt zich vooral uit te strekken over de bijdrage 
van de commissievoorzitters. 

Hoe treden we collectief naar buiten? 

In het algemeen vinden de deelnemers dat de raad te weinig gezamenlijk naar buiten 
toe optreed. De raad is samen het hoogste orgaan van de gemeente — en dat dient 
voor burgers en belanghebbenden ook zo zichtbaar te zijn. ‘Het college is ons meestal 
voor,’ zeggen enkele deelnemers. Het zou daarom goed zijn af te spreken hoe het naar 
buiten optreden van de raad georganiseerd kan worden, maar een meer gunnende en 
terughoudende rol van wethouders is hier evident. 

Vooral werkbezoeken, een eigen communicatie over genomen raadsbesluiten en 
vertegenwoordiging bij evenementen zijn de momenten waarop de raad zich als zelf- 
en eigenstandig bestuursorgaan fysiek kan presenteren. Het is wellicht een 
overweging om bij sommige activiteiten niet de burgmeester maar de 
plaatsvervangend raadsvoorzitter het hoogste orgaan van de gemeente te laten 
vertegenwoordigen. 

Als laatste vinden de deelnemers dat de raad zelf pro-actiever kan zijn in het 
betrekken van publiek (bewoner, instellingen en andere belanghebbenden) aan de 
start van politiek besluitvorming. Vooral bij wat men noemt ‘essentiële onderwerpen’ 
is dit van belang. Verder wordt het begrip ‘essentieel’ niet gedefineerd, wellicht is dit 
verder toe te lichten in een al eerder genoemd raadsprogramma.  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Samengevat 

1. Begin eerder. Zet onderwerpen (zeker de essentiële) vroegtijdig op de 
raadsagenda, zodat het politieke veld op tijd betreden kan worden. 

2. Werk met bijvoorbeeld een termijnplanning of een raadsprogramma om het 
overzicht van de te bespreken onderwerpen en de informatievoorziening goed te 
krijgen. Spreek hier ook af wat de zogeheten essentiële onderwerpen zijn. 

3. Treed vaker als raad naar buiten. Niet alleen bij evenementen of gelegenheden, 
maar ook in de informatievoorziening (zoals een werkbezoek) of bij het 
betrekken van burgers en belanghebbenden. 

4. Kijk naar de verhouding tussen commissie en raad. Bespreek in dat verlengde 
ook de verwachtingen van de bijdrage van fractie-assistenten. 

5. Zorg voor een bescheiden opstelling van het college. Het college levert 
informatie en zorgt voor de voorbereiding van de behandeling door de raad. 
Daarna moet ze het ook ‘los kunnen laten’ — en het politieke proces z’n 
natuurlijke beloop laten. 

6. Durf ‘losser’ voor te zitten. Een goede vergaderprocedure en een overzichtelijke 
vergadering is belangrijk, maar laat de raad in de vergadering ook zijn eigen 
verantwoordelijkheid invullen. 

Het lijkt gepast deze rapportage af te sluiten met enkele meer algemeen geldende 
aanbevelingen. De verhalen waar deze tips – of beter: aandachtspunten – uit vandaan 
komen, hebben tijdens de evaluatieavond slechts op de achtergrond een rol gespeeld. 
Toch doken ze steeds even op de voorgrond, als verwijzing naar de lastige tijd waar de 
politiek van Oude IJsselstreek aan het begin van de bestuursperiode in verkeerde. 

7. Bestrijd elkaar op de inhoud, maar los procedurele problemen samen op. Iedere 
politicus wil scoren, maar discussies over hoe een politiek onderwerp besproken 
moet worden, of er wel of niet een werkbezoek moet gaan komen en 
meningsverschillen over bijvoorbeeld het behandelrijp zijn van een raadsvoorstel, 
zijn iets anders dan meningsverschillen over het politieke domein. Daar draagt de 
raad een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor. Dit geldt uiteraard ook voor 
het proces van collegevorming. Ook dat is een proces waar uiteindelijk de gehele 
raad gezamenlijk verantwoording voor draagt. 

8. Laat je niet uit elkaar spelen. Voor de buitenwacht is politiek een soms moeilijk 
te begrijpen vak. Niet iedereen snapt dat het hoort bij het politieke ambt om 
(soms zelfs fundamenteel) met elkaar van mening te verschillen én samen op te 
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trekken om dat te kúnnen doen. Of het nu van burgers, belangengroepen of 
andere spelers in het politiek-maatschappelijke speelveld komt, het onbegrip kan 
soms destructieve vormen aannemen. Wanneer de politiek zich hierin laat 
meeslepen, en niet meer uitlegt maar zich verdedigt, wordt politiek bedrijven niet 
alleen ongezellig, maar bovenal ook disfunctioneel. 

9. Drink eens een biertje met elkaar en blijf aandacht besteden aan de persoon 
achter het standpunt. In een respectvolle relatie is het makkelijker met elkaar – 
inhoudelijk! – van mening te verschillen. Dat betekent niet dat je vrienden hoeft 
te worden, maar een professioneel gedeeld respect is noodzakelijk voor het 
politieke ambt. Hoe beter deze kameraadschappelijkheid is, hoe makkelijker het 
wordt om een goed inhoudelijk debat te voeren. 
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