
Het raadswerk in 1 a4 

Het raadswerk vergt een inzet van circa 20 uur in de week. Wat wordt er zoal van een raadslid verwacht? 

 

Volksvertegenwoordiging, kaderstellend en controlerend 

Als raadslid vertegenwoordig je en behartig je de belangen van de bewoners van de stad. De raadsleden van D66 

moeten zowel individueel als gezamenlijk met de fractie invulling geven aan deze rol van volksvertegenwoordiging. 

Raadsleden hebben zitting in de gemeenteraad. De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en geeft de 

grenzen aan waarbinnen het college en de ambtelijke organisatie hun werk moeten doen. Daardoor hebben de 

raadsleden uiteraard ook een controlerende rol; wordt het beleid dat ze gezamenlijk hebben uitgestippeld goed 

uitgevoerd?  

 

Beleidsdocumenten lezen, fractievergadering 

Een aanzienlijk deel van de tijd gaat zitten in het lezen van beleidsdocumenten en vergaderen. Er wordt een 

‘portefeuilleverdeling’ gemaakt binnen de fractie, zodat ieder raadslid zich kan verdiepen in een aantal 

onderwerpen. Er worden over de verschillende onderwerpen door de fractie gezamenlijk standpunten ingenomen 

tijdens de wekelijkse fractievergaderingen op maandagavond. 

 

Commissie- en raadsvergaderingen 

Op woensdagen worden commissievergaderingen en raadsvergaderingen ingepland. Onderwerpen die op de 

agenda van de raad staan worden meestal eerst in de verschillende bijbehorende commissies behandeld (Beheer en 

Verkeer, Ruimte en Wonen, Werk en Inkomen, Financiën en Veiligheid, Onderwijs en Welzijn). Elk raadslid neemt 

meestal plaats in twee commissies om daar het woord te voeren namens de fractie over zijn of haar portefeuille. 

Tijdens een commissievergadering stelt een raadslid politieke vragen aan het college en kunnen de raadsleden van 

verschillende fracties interrupties plegen om elkaar te bevragen. Als er een groter verschil van mening is tussen de 

fracties wordt er verder over gediscussieerd tijdens de maandelijkse raadsvergadering. Tijdens een 

raadsvergadering kunnen er amendementen en moties worden ingediend. Tot slot stemmen de raadsleden voor of 

tegen de verschillende discussiestukken, amendementen en moties.  

 

Initiatiefvoorstellen, schriftelijke vragen, actualiteitendebatten en interpellatie 

Raadsleden kunnen zelf onderwerpen agenderen door initiatiefvoorstellen in te dienen. Daarnaast kunnen ze 

schriftelijke vragen stellen aan het college, waarop binnen zes weken geantwoord moet worden. Ook is er de 

mogelijkheid om een actualiteiten- of een interpellatiedebat aan te vragen. Eerstgenoemde is een extra korte 

vergadering op woensdag waarin het college slechts bevraagd wordt over een actueel onderwerp. Bij het tweede 

wordt het college uitgenodigd voor een debat met de raad. 

 

Werkbezoeken en andere bijeenkomsten, overige taken 

Gedurende het jaar worden er talloze werkbezoeken, presentaties, expertmeetings, technische sessies etcetera 

georganiseerd. De verschillende raadsleden van de fractie maken afspraken over wie waar naar toe gaat. Ook zijn er 

een reeks overige taken te vervullen, zoals lid zijn van de rekenkamercommissie, de audit-commissie, het 

voorzitterschap van een commissie (voor ervaren raadsleden) en lid zijn van de agendacommissie. 

 

Contact met de afdeling en partij,  campagne 

Als raadslid voor D66 wil je natuurlijk het contact met de leden warm houden en je inzetten voor de afdeling. Naast 

het bijwonen van de afdelingsvergadering zitten de meeste raadsleden in een overlegplatform. Daarnaast  zullen 

raadsleden regelmatig landelijke congressen bezoeken. Ook wordt er natuurlijk campagne gevoerd, niet alleen voor 

verkiezingen, maar ook tijdens de raadsperiode zetten raadsleden zich in om de partij te profileren. 

 

Voor het raadswerk in de gemeente Groningen  staat vanaf 1 januari 2018 een vergoeding van €1932,14 bruto 

per maand. Daarnaast ontvangen raadsleden een onkostenvergoeding van € 170,17 per maand. 


