
Samenspel in de 
gemeente
START VAN DE NIEUWE RAAD EN DE BENOEMING VAN DE 
WETHOUDERS IN HET COLLEGE



Vorming van een nieuwe raad en college
Introductie

Wat is (een) goede raad?

Wat heeft een goede raad nodig

Wat verwacht u van het college?

Coalitieakkoord, collegeprogramma’s en/of Raads/maatschappelijk akkoord



Introductie

Ruurd Palstra: Raadsgriffier gemeente Velsen

◦ Raadsakkoord: ‘Samenspel’
◦ Collegeprogramma: ‘Velsen komt naar u toe’
◦ Evaluatie raadsakkoord



Gemeenteraad
Hoogste orgaan (art 125 Grondwet)

De raad benoemt de wethouders art 35 lid 1

College voert het dagelijks bestuur over de gemeente (Gemeentewet 
160,lid a)



Blok 1 Stellingen

- Bent u van een lokale partij of landelijke partij

- Nieuw raadslid of enige ervaring (1 termijn, 2 of meer termijnen)

- Huidige werkwijze in de raad: coalitieakkoord, 
collegeprogramma, raadsakkoord, maatschappelijk akkoord



Komen tot een nieuwe raad
Voorbereidingen voor de verkiezingen

◦ Procesbeschrijving, openbaarheid en communicatie gedurende de (in)formatie naar raad en 
samenleving

◦ Type programma/akkoord

Informatiefase
◦ Verkennen van de mogelijkheden voor vorming van de nieuwe raad

◦ Verkennen van de mogelijkheden voor voorzet vorming van een nieuw college

Formatiefase
◦ Uitwerking van de informatie in programma/akkoord

◦ Selecteren, horen en benoemen kandidaat wethouders voor college



Blok 2

oWat is een goede raad

oWat heeft een goede raad nodig

oWat verwacht u van de raad 



Wat is (een) goede raad
- Zet die zaken op de agenda die in de samenleving spelen en die voor de samenleving van 
belang zijn

- Geeft de juiste kaders en opdrachten aan het college 

- Geeft een oordeel over de uitwerking door het college

- Weegt alle belangen af en neemt een besluit

- Controleert of het college de uitvoering van dit besluit ook op een goede wijze doet

- Hoeder van de lokale democratie



Wat heeft een goede raad nodig
- Goede voeling met de samenleving

- Informatie vanuit de samenleving en vanuit college en organisatie

- Een politiek kompas 

- Goede coaching, advisering en ondersteuning om het werk te doen



Blok 3: 
- Wat heeft u van het college nodig?



Wat verwacht u van het college?

Informatie om problemen en oplossingen goed te kunnen 
adresseren

Zorgdragen dat ze de raad diverse opties in de belangen afweging 
voorlegt 

Zorgdragen dat het college de opdrachten van de raad goed uitvoert



Coalitieakkoord, collegeprogramma’s 
en/of Raads/maatschappelijk akkoord
Grondslag coalitie

◦ Binnenhalen (overeenkomstige) politieke agenda’s

◦ Blokvorming (uitschakelen tegenmacht)

◦ Vertrouwenspositie wethouder versterken (voor bv uitvoering politieke agenda)

Grondslag collegeprogramma
◦ Werkprogramma college

◦ Politieke agendasetting

Grondslag raadsakkoord/maatschappelijk akkoord
◦ Verbreden politieke agenda om zoveel mogelijk draagvlak te creeeren

◦ Overbruggen tegenstellingen oppositie-coalitie

◦ Vertrouwenspositie wethouder verbreden



Welke vorm je ook kiest…
De raad gaat expliciet of impliciet over:

◦ Agendasetting

◦ Bestuurscultuur

◦ Werkwijze van de raad (informeel en formeel)

◦ Werkwijze van het college (informeel en formeel)

◦ Al dan niet behalen van (politieke/gemeenschappelijke) doelstellingen

Welke raad wilt u zijn, wat wilt u bereiken is essentieel voor de vorming van de raad én het 
college!



Een nieuw college
▪ Vormen van een nieuw college is de verantwoordelijkheid van de 
raad; 

▪ Het college werkt in opdracht van de raad; wat verwacht de raad 
van de wethouder?

▪ De raad benoemd (en kan ook de wethouder ter verantwoording 
roepen)

▪ Vinger aan de pols houden bij college



Wat neemt u mee?



Meer informatie?
- Neem contact op met uw griffier

- Via de website van NvvR en de VNG 

- Over het raadsakkoord Velsen (Akkoord en evaluatie): 
https://www.velsen.nl/sites/default/files/VLSN_Raadsakkoord_V12.pdf

https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/ded34fce-29c3-4fc8-a35f-
c561bf8cbb1d/7b80e418-3df9-45e0-919e-8c7fc019dedf

https://www.velsen.nl/sites/default/files/VLSN_Raadsakkoord_V12.pdf
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaItemDocument/ded34fce-29c3-4fc8-a35f-c561bf8cbb1d/7b80e418-3df9-45e0-919e-8c7fc019dedf

