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Betreft 	Adviesaanvraag over ondersteuning van de gemeenteraad 

Geachte Raad, geachte heer Polman, 

Gemeenteraden en raadsleden hebben een spilfunctie in de lokale democratie. Zij 
zijn lekenbestuur en vertegenwoordigen alle inwoners, bij grote opgaven en met 
toenemende verantwoordelijkheid en budget. De Raad voor het Openbaar Bestuur 
(ROB) heeft in de afgelopen jaren verschillende adviezen uitgebracht die raken 
aan lokale democratie en bestuur en aan de positie van volksvertegenwoordigers 
(15.9; Voor de publieke zaak; Decentrale taak is politieke zaak). 

Bij gemeenteraden en raadsleden bestaat de wens om een rol te pakken als 
proactieve, regisserende raad. Praktijk is echter dat de gemeenteraden doorgaans 
op een achterstand staan, volgend zijn aan colleges en onvoldoende 
sturingsmogelijkheden kennen. De ROB constateert dat dit speelt op verschillende 
onderwerpen (van sociaal domein tot energietransitie), in eigen gemeente en in 
de regio. De ROB constateert ook dat hulpbronnen en hulptroepen (zoals griffie, 
rekenkamer, fractie ondersteuning, ambtelijke bijstand, opleidingsbudgetten) en 
instrumentarium voor kaderstelling en controle niet of beperkt benut worden. De 
werk- en tijdsdruk voor raadsleden is en blijft groot en dat zet de toegankelijkheid 
van het ambt onder druk. Voortbouwend op de eerdere adviezen om de toerusting 
van raad en raadsleden te versterken vragen we de ROB om een meer 
fundamenteel advies ten aanzien van de ondersteuning van de gemeenteraad. 

Wat voor ondersteuning is er -zowel kwalitatief als kwantitatief- anno 2020 
vereist om raadsleden en de raad van adequate ondersteuning te voorzien, te 
denken aan griffie, Rekenkamer, fractie ondersteuning, ambtelijke ondersteuning 
en bijstand en opleidingsbudgetten? 

In het licht van de dualisering is het daarbij de vraag in hoeverre ambtelijke 
organisaties van gemeenten nu voldoende in dienst staan van de gemeenteraad. 
In het verlengde is het de vraag of de ondersteuning van raden een kwestie is die 
we van bovenaf wettelijk willen regelen (bijvoorbeeld door het geld uit het 
Gemeentefonds daarvoor te oormerken), of we vasthouden aan de gedachte dat 
dit een vrije kwestie is waar Raden zelf over mogen besluiten? Kun je vanuit Den 
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drs. K. 

Haag vastleggen wat een minimale omvang van de griffie behoort te zijn 
(gerelateerd aan de omvang van de Raad) of gaan Raden daar zelf over? 

Rekenkamers zijn een belangrijk instrument van de gemeenteraad ter 
ondersteuning van diens controlerende en kaderstellende rol. De regering heeft 
lopend beleid ter versterking van rekenkamers en wordt daarin gesteund door 
o.a. RvS, de ARK, de NVRR, IPO en vakdepartementen. De Raad heeft daar zijn 
visie over gegeven.' Binnenkort vindt de plenaire behandeling van het 
wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers plaats en BZK vraagt de ROB in 
zijn advies, voor zover het lokale rekenkamers betreft, het wetsvoorstel en het 
flankerend beleid als gegeven te beschouwen. 

We ontvangen het ROB-advies graag voor 1 november 2020. 
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Hoogachtend, 
De ministe van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

https://www.tweedekamer.nlikamerstukken/detail?id=2019Z17874&did=2019D3  
7228  

Pagina 2 van 2 


	Page 1
	Page 2

