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Samenvatting
Eind 2011 ontstond een discussie over de verdeling van onderwerpen
over de verschillende raadscommissies en het verschil in agendadruk. Er
is toen besloten om de werkwijze van de raad en de commissies te
evalueren. Een andere reden voor de evaluatie is het feit dat er in 2014
gemeenteraadsverkiezingen zijn en er een nieuwe gemeenteraad zal
komen in de gemeente Groningen. Met deze evaluatie wordt als het
ware een testament van de oude naar de nieuwe raad gemaakt.
De gemeenteraad bestaat uit 39 zetels. Eind augustus zijn 50 huidige
raadsleden en oud raadsleden uitgenodigd voor deelname aan de
evaluatie van de werkwijze van de raad en commissies. De enquête is
door 29 (oud) raadsleden ingevuld. In de enquête was er ruimte voor het
plaatsen van toelichtingen en opmerkingen. Deze ruimte is veel gebruikt
door de respondenten en dit geeft een mooi volledig beeld bij de
evaluatie. In grote lijnen kunnen we de bevindingen als volgt
samenvatten:
-

-

-

-

Raadsleden ontvangen (te) veel informatie. Hierdoor is het lastig
het overzicht in informatie te houden. De informatie die zij
ontvangen is wel van voldoende kwaliteit om hun
werkzaamheden goed te kunnen verrichten.
De tevredenheid over de ruimte voor het debat in vergaderingen
verschilt per onderwerp. In sommige gevallen is er te weinig tijd,
in andere gevallen juist te veel.
Over de spreektijdenregeling zijn veel raadsleden tevreden. Wel
is een regeling gewenst met betrekking tot de interrupties.
De ondersteuning van de griffie wordt zeer positief beoordeeld
Bijna alle raadsleden geven aan voldoende ondersteuning te
ontvangen en slechts een kleine groep zegt iets te missen aan
ondersteuning.
Aan de nieuwe raadsleden wordt het advies gegeven dat men de
tijdsdruk en het combineren van het werk met andere
bezigheden niet moeten onderschatten. Hiernaast wordt
geadviseerd om eigen keuzes te durven maken.
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1. Inleiding
Eind 2011 ontstond een discussie over de verdeling van onderwerpen
over raadscommissies en het verschil in agendadruk. Toen is besloten
om de werkwijze van de gemeenteraad en de commissies van de
gemeente Groningen te evalueren. Er zijn signalen dat er veel
bijeenkomsten zijn, veel informatie is en dat de werkdruk hoog ligt. Met
deze evaluatie wil de griffie van de gemeente Groningen deze signalen
verder onderzoeken.
De raadsleden hebben de mogelijkheid gekregen om aan te geven op
welke punten zij problemen zien en welke veranderingen zij zouden
willen voorstellen aan de nieuwe raad.
De griffie van de gemeente Groningen heeft Onderzoek en Statistiek
Groningen (O&S) gevraagd de werkwijze van de raad en de commissies
te evalueren.
Met deze evaluatie wordt onderzocht waar knelpunten in de werkwijze
van de raad zitten en wat verbeterd zou kunnen worden. Er wordt als het
ware een testament van de oude naar de nieuwe raad gemaakt. Wat
zouden de raadsleden aan de nieuwe raad mee willen geven?
Zowel de huidige raadsleden als oud-raadsleden worden voor deze
evaluatie uitgenodigd. De benaderde oud-raadsleden zijn sinds maart
2010 of later vertrokken.
Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van een online
enquête. In de enquête werden onder andere vragen gesteld over
werkdruk, gang van zaken tijdens vergaderingen en
informatieverschaffing. Er werden in de enquête open en gesloten
vragen gesteld en er is regelmatig de gelegenheid gegeven om
antwoorden toe te lichten. Raadsleden en oud raadsleden zijn per e-mail
uitgenodigd. Zij hebben een unieke inlogcode gekregen om de enquête
in te vullen.
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2. Resultaten
Van de 50 benaderde (oud-) raadsleden hebben 29 gereageerd. Hiervan
hebben 27 de enquête volledig ingevuld. De raadsleden die gereageerd
hebben zijn merendeels man (19 mannen tegenover 10 vrouwen). De
gezinssituatie van de raadsleden verschilt: ongeveer een derde is
alleenstaand, een derde woont samen zonder kinderen en een derde
woont samen met kinderen. Het grootste deel van de 29 respondenten is
op dit moment werkzaam als raadslid. De raadsleden die gereageerd
hebben zijn verdeeld over de verschillende politieke partijen. In het
vervolg van dit rapport zullen we over alle respondenten in de
tegenwoordige tijd rapporteren.
Ongeveer twee derde (18 respondenten) heeft naast het werk als raadslid
een betaalde baan. De meeste responderende raadsleden werken
parttime: 5 respondenten werken 0 tot 24 uur, 9 werken 25 tot 40 uur en
4 respondenten werken meer dan 40 uur.

2.1 Tijdsbesteding
We zien in figuur 2.1 dat een groot deel van de respondenten meer dan
20 uur aan het raadswerk besteedt (14 respondenten, van wie 4 zelfs
meer dan 30 uur). Van de overige 15 respondenten besteedt de grootste
groep minimaal 16 uur per week aan het raadswerk (12 respondenten).
Slechts een kleine minderheid heeft minder uren nodig voor het
raadswerk (3 respondenten).
Figuur 2.1 Tijdsbesteding per week

We hebben ook naar de tijdsbesteding gevraagd van verschillende
aspecten die bij het raadswerk horen. In figuur 2.2 is te zien hoeveel tijd
de raadsleden hieraan kwijt zijn.
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Figuur 2.2 Tijdsbesteding per week

Voor de meeste onderdelen zijn de raadsleden die gerespondeerd
hebben niet meer dan 5 uur kwijt. Vooral de externe en interne
overleggen kosten niet veel tijd. Ongeveer de helft van de respondenten
(14 respondenten) geeft wel aan voor de voorbereiding van
vergaderingen en het onderhouden van contacten meer tijd kwijt te zijn.
Een enkeling is meer dan 10 uur bezig met vergaderingen en het
onderhouden van contacten.

2.2 Werkdruk
De werkdruk wordt als gemiddeld (16 respondenten) tot hoog (11
respondenten) ervaren. Er zijn pieken en dalen; de ene periode is de
werkdruk hoger dan een andere periode. Een aantal respondenten geeft
aan dat de werkdruk vooral in de afgelopen periode is toegenomen.
Maar werkdruk hoeft niet negatief te zijn:
‘Hoge werkdruk vind ik plezierig!’
De meeste responderende raadsleden vinden dat zij hun agenda qua
inhoud en tijd voldoende zelf kunnen bepalen (19 respondenten).
Daarnaast geven 9 personen aan hun agenda niet voldoende zelf kunnen
bepalen. Uit de opmerkingen die geplaatst zijn komt naar voren dat veel
vergaderingen vast liggen en dat er om de vergaderingen heen gepland
moet worden. Eén respondent schrijft:
‘Je wordt toch geleefd door de raadsagenda.’
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Alle raadsleden die gerespondeerd hebben vinden het werk als raadslid,
ten minste deels, voldoen aan de verwachtingen die ze van te voren
hadden van het werk.
We hebben de respondenten gevraagd hoe de werkdruk kan worden
verlaagd. Men kon dit aangeven door een cijfer van 1 tot en met 5 toe te
kennen aan vijf manieren om de werkdruk te verlagen. Op basis van de
gegeven cijfers ziet de top 5 er zo uit:
1. Hoeveelheid informatie
2. Agendering
3. Aantal werkbezoeken
4. Raad aan de voorkant
5. Aantal vergaderingen
Uit deze volgorde blijkt dat het veranderen van het aantal vergaderingen
voor de responderende raadsleden geen prioriteit heeft. Wel is er
behoefte aan aanpassingen in de hoeveelheid informatie die raadsleden
krijgen, dit zou de werkdruk kunnen verlagen.
We hebben de respondenten een aantal stellingen voorgelegd die te
maken hebben met werkdruk. In onderstaande figuur is te zien wat de
mening van de respondenten is over deze stellingen.
Figuur 2.3 Mening over de werkdruk

Ongeveer drie kwart (20 respondenten) vindt dat de raad minder op
detail moet sturen. Ook vindt ongeveer drie kwart (23 respondenten) dat
de gemeenteraad meer moet kaderstellen. Een grote groep (17
respondenten) vindt eveneens dat de raad meer moet controleren. De
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minderheid van de respondenten (6 respondenten) is het eens met de
stelling “de gemeenteraad zou meer vertrouwen moeten hebben in het
college”. De meerderheid is dus van mening dat er genoeg vertrouwen
is in het college. In debatten is er volgens een meerderheid van 16
respondenten sprake van herhalingen. Over het oppakken van de eigen
rol in de laatste twee jaar zijn de meningen verdeeld: ongeveer de helft
(13 respondenten) vindt dat dit beter gaat. De andere helft is het hier niet
mee eens of weet het niet.

2.3 Informatieverschaffing
Ruim de helft van de raadsleden vindt dat zij voldoende informatie
ontvangt (15 respondenten). Echter, 11 personen geven aan dat zij te
veel informatie ontvangen. Dit sluit aan bij het eerdere signaal dat een
verandering in de hoeveelheid informatie een mogelijkheid zou zijn voor
het verminderen van de werkdruk.
In de opmerkingen geven raadsleden aan dat het lastig is overzicht in
informatie te houden. Er is veel informatie en de informatie is soms te
gedetailleerd. Dit komt volgens enkelen mede doordat raadsleden zelf
om meer (en gedetailleerde) informatie vragen. Enkele raadsleden geven
juist aan dat ze te weinig informatie ontvangen.
Een tweetal opmerkingen die hierbij aansluiten:
‘Alles is belangrijk, maar niet alles is belangrijk voor mij. Je moet
de kunst verstaan informatie te selecteren.’
‘In sommige gevallen te veel, maar het risico dat je loopt –
ondanks inspanningsverplichting college om te informeren – dat
je weer te weinig info krijgt. Het blijft balanceren.’
Uit deze, en de andere opmerkingen die geplaatst zijn, blijkt dat vooral
de balans vinden tussen te veel en te weinig informatie lastig is.
Ook over de informatieverschaffing hebben de respondenten een aantal
stellingen voorgelegd gekregen. De mening van de respondenten is in
figuur 2.4 op de volgende pagina weergegeven.
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Figuur 2.4 Mening over informatieverschaffing

De meeste raadsleden die gereageerd hebben vinden dat de ontvangen
informatie tijdig beschikbaar (17 respondenten) en van voldoende
kwaliteit (20 respondenten) is om zich voor te bereiden op
raadsbijeenkomsten. Ook vindt de meerderheid dat de hoeveelheid
informatie bepalend is voor controle op hoofdlijnen (16 respondenten),
dat de stukken duidelijk voor de raad geschreven zijn (15 respondenten)
en dat het college regelmatig informeert over de begroting (15
respondenten). Ongeveer de helft (13 respondenten) vindt dat de
coalitiepartijen een informatievoorsprong hebben. Voor al deze
stellingen geldt wel dat er ook een groep is die het hier niet mee eens is
(7 tot 10 respondenten).
Via het Raads Informatie Systeem (RIS) stelt de griffie onder andere
vergaderstukken voor de raad, collegebrieven en schriftelijke vragen
beschikbaar. We hebben de raadsleden gevraagd wat ze van het RIS
vinden. Veel respondenten geven aan dat het goed werkt en dat het RIS
verbeterd is in de afgelopen tijd. Echter, er is nog steeds ruimte voor
verbetering. Er is aangegeven dat de zoekfunctie nog niet voldoende
werkt. Daarnaast zouden enkele respondenten graag zien dat er dossiers
zouden zijn over bepaalde onderwerpen. Naast het RIS halen alle
raadsleden die gerespondeerd hebben ook elders informatie. Zij halen
informatie bijvoorbeeld via diverse media, uit de stad, via het VNG, via
ambtenaren en diverse andere contacten.
Naast raadsvoorstellen krijgen raadsleden ook collegebrieven. We
hebben in de enquête gevraagd naar de mening over deze
collegebrieven.
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Figuur 2.5 Mening over collegebrieven

De meerderheid van de respondenten is tevreden over de verschillende
aspecten van de collegebrieven. Echter over de hoeveelheid
collegebrieven is een grote groep ontevreden (12 respondenten). In de
opmerkingen geven de respondenten aan dat er veel losse
collegebrieven zijn en er niet altijd duidelijk is wat ermee gedaan moet
worden. Ook geven respondenten aan dat de kwaliteit van de
collegebrieven erg wisselend is.
Bij de opmerkingen zijn er een paar suggesties voor verbeteringen met
betrekking tot de collegebrieven gegeven.
‘Collegebrieven moeten helder en bondig zijn (...) Via links in de
brief kan verwezen worden naar achtergronden.’
‘Eventueel per maand brieven over hetzelfde onderwerp
bundelen op de ingekomen stukken lijst.’

2.4 Gang van zaken tijdens vergaderingen
De raadsleden die hebben deelgenomen aan de enquête zijn verspreid
over de verschillende commissies. Volgens de helft (14 personen) is de
ruimte die zij krijgen in de commissie- en raadsvergaderingen
voldoende. De overige 13 respondenten vinden echter dat zij te weinig
spreektijd krijgen. De opmerkingen die gemaakt zijn geven meer inzicht.
In sommige gevallen is er te weinig spreektijd, in andere gevallen juist te
veel. Dit heeft te maken met het belang of onbelang van het onderwerp.
In de woorden van één van de respondenten.
‘Ondanks dat het goed is dat we spreektijd hebben – anders
oeverloos – zijn sommige discussies niet te doen in weinig tijd.
Soms praten we uren over 1000 euro en seconden over
miljoeneninvesteringen.’
Over de spreektijdenregeling zijn veel raadsleden tevreden. Wel wordt er
door diverse raadsleden aangegeven dat er een regeling moet komen
met betrekking tot de interrupties. Op dit moment gaan interrupties ten
koste van de spreektijd van de persoon die aan het woord is. Dit zou
volgens enkelen niet zo moeten zijn. Een alternatief is dat de er een
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maximaal aantal interrupties wordt ingesteld of dat de interrupties ten
koste gaan van de spreektijd van het raadslid dat interrumpeert.
We hebben de raadsleden een aantal stellingen voorgelegd over de
werkzaamheden op basis van de aangeleverde stukken. In figuur 2.6 is
de mening van de responderende raadsleden te zien.

Figuur 2.6 Mening over werkzaamheden op basis van de aangeleverde stukken

Over het algemeen is te zeggen dat de raadsleden die gereageerd
hebben hun werkzaamheden goed kunnen verrichten op basis van de
aangeleverde stukken. Slechts enkelen geven aan de controlerende en
kaderstellende rol niet goed uit te kunnen voeren. Bijna alle
respondenten kunnen het debat voeren (22 respondenten) en vinden het
Groninger A4-tje een waardevolle toevoeging (19 respondenten).
We hebben ook gevraagd naar de mening over de gang van zaken
tijdens vergaderingen, deze is in onderstaande figuur weergegeven.

Figuur 2.7 Mening over gang van zaken tijdens vergaderingen

Alle responderende raadsleden zien het nut van de spreektijdenregeling;
zonder deze regeling zouden vergaderingen langer duren. Ook zouden
zij, op een enkeling na, open staan voor een wijziging in het
vergadermodel. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat de
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meerderheid van 15 respondenten vindt dat de belasting van
raadsvergaderingen ongelijk over het jaar is verdeeld.
De verdeling van hoeveelheid onderwerpen tussen commissies is
volgens de meeste respondenten (18 respondenten) niet in evenwicht.
Enkele commissies (Werk & Inkomen wordt veel genoemd) zijn lichter
dan andere commissies (zoals Ruimte & Wonen). Een mogelijke
oplossing die enkele raadsleden aanbrengen is het combineren van
commissies of een aantal onderwerpen van een drukke commissie in
een andere commissievergadering behandelen. Een enkeling vraagt zich
af of het anders kan.
‘Je merkt gedurende de tijd gewoon dat de ene commissie
zwaarder wordt dan de andere. Dat verandert voortdurend. Ik
vraag me af of dat nu daadwerkelijk te veranderen is.’
De tijdsplanning binnen commissies is volgens de helft van de
respondenten niet in evenwicht. De opmerkingen die hier geplaatst zijn
verschillen. Enkelen geven aan dat bepaalde onderwerpen vanwege
drukte niet aan de orde komen. Anderen geven aan dat de verdeling in
agendering ongelijk is, soms is er te veel en soms te weinig. Een
opmerking die deze opvattingen verduidelijkt:
‘Het komt regelmatig voor dat veel grote onderwerpen bij elkaar
op de agenda staan en dat er in een andere maand nauwelijks
iets op de agenda staat. Dit levert relatief minder spreektijd op
voor grote onderwerpen en meer voor kleine.’
Daarnaast wordt aangegeven dat er soms te veel tijd wordt gegeven
voor bijzaken zoals presentaties of de rondvraag.

2.5 Raad aan de voorkant
De raad heeft uitgesproken bij belangrijke onderwerpen, niet op
voorstellen van het college te willen wachten. Dit wordt ook wel `de raad
aan de voorkant` genoemd. De raad wil nadrukkelijk meedenken/bepalen
op welke vragen antwoord moet worden gegeven en voor welke
problemen oplossingen moeten worden gevonden. Dit vraagt dus om
meer inzet van raadsleden. We hebben aan de raadsleden gevraagd wat
ze hiervan vinden. De meeste responderende raadsleden geven aan dit
een goede ontwikkeling te vinden.
‘Raad aan de voorkant is voor mij de essentie van het
raadslidmaatschap. Het kost veel tijd maar is dat waard. Hier
worden de politieke keuzes gemaakt.’
Wel wordt aangegeven dat het soms lastig uitvoerbaar is en dat deze
manier van werken nog in ontwikkeling is. Een aantal van de
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responderende raadsleden geeft aan dat er hierdoor meer presentaties
gehouden worden die niet altijd nuttig zijn.
‘Er kan op deze wijze beter aan de kaderstellende rol gewerkt
worden. Wel is het vaak lastig voor raadsleden om te beoordelen
wat de kaders zouden kunnen zijn. Hier is vaak advies van
deskundigen nodig.’
Naast een open vraag hebben we de raadsleden ook een aantal
stellingen over ‘de raad aan de voorkant’ voorgelegd. In onderstaande
figuur zijn de antwoorden van de respondenten te zien.

Figuur 2.8 Mening over ‘raad aan de voorkant’

Bijna alle respondenten (20 respondenten) vinden dat zij voldoende
ruimte krijgen om de politieke opvatting naar voren te brengen. Een
groot deel van de respondenten (15 respondenten) vindt ook dat zij
voldoende aan de voorkant betrokken worden bij belangrijke
onderwerpen. De helft van de responderende raadsleden (13
respondenten) vindt echter dat zij onvoldoende invloed hebben op de
inrichting van het beleidsproces. De afspraken rond ‘de raad aan de
voorkant’ kosten slechts 8 raadsleden die aan de enquête hebben
deelgenomen te veel tijd; de meeste respondenten zijn het hier mee
oneens.

2.6 Ondersteuning griffie
De raadsleden die aan deze enquête hebben meegedaan zijn tevreden
over de ondersteuning van de griffie.
‘Goed bereikbaar, snelle hulp, kennis op peil, goed ingewerkt
etc.’
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Bijna alle raadsleden geven aan voldoende ondersteuning te ontvangen
en slechts een kleine groep zegt iets te missen aan ondersteuning van de
griffie. Enkele opmerkingen die geplaatst zijn gaan over dat de griffie
met de beperkte middelen adequaat en goed werkt. Over de
ondersteuning van de griffie hebben de respondenten enkele stellingen
voorgelegd gekregen, zie onderstaande figuur.

Figuur 2.9 Mening over ondersteuning griffie

De grote meerderheid is tevreden over de griffie. De griffie biedt volgens
de meeste respondenten voldoende ondersteuning (26 respondenten), is
goed bereikbaar (25 respondenten) en er is duidelijk wat van de griffie
verwacht kan worden (22 respondenten).

2.7 Toekomst
De meeste raadsleden gaan zich kandidaat stellen voor een volgende
termijn (16 respondenten). Anderen zijn dit niet van plan (5
respondenten) of weten het nog niet (6 respondenten). De raadsleden
hebben een aantal open vragen gekregen over wat zij in de toekomst
anders zouden willen zien. Hierbij wordt onder andere de verdeling van
onderwerpen in commissies genoemd. Enkele raadsleden geven aan dat
er minder commissies en vergaderingen zouden moeten komen.
‘Minder vergaderingen en bijeenkomsten. Het is een bijbaan
namelijk!’
Een aantal andere raadsleden geeft aan meer tijd voor debat over grote
onderwerpen te wensen.
De respondenten zouden aan aankomende raadsleden willen meegeven
dat zij de tijdsdruk en het combineren van het werk met andere
bezigheden niet moeten onderschatten. Hiernaast wordt geadviseerd om
eigen keuzes te durven maken. Een aantal raadsleden geeft als laatste
nog aan dat nieuwe raadsleden zichzelf de tijd moeten geven om in het
werk te komen.
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‘Bedenk goed waarom je graag raadslid wilde worden en houd
dat gevoel vast. Denk daar ook eens aan op momenten dat de
vergaderdruk hoog is en bekijk de leuke kanten van het
raadswerk!’
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