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Waarom gemeenteraadslid worden? Omdat je … 

 

… van vergaderen houdt Dan kom je flink aan je trekken. De gemeenteraad vergadert ongeveer twaalf 
keer per jaar, maar daarnaast heb je nog commissievergaderingen en natuur-
lijk de nodige bijeenkomsten met burgers, belangengroepen en je eigen partij. 

… macht wil De gemeenteraad neemt verreikende beslissingen, bijvoorbeeld over een jaar-
begroting van vele miljoenen. Maar dat is verantwoordelijkheid, geen macht. 
Je bent geen raadslid voor jezelf of je vrienden, je vertegenwoordigt de vele 
mensen die jou hun vertrouwen hebben gegeven door op je te stemmen.  
En bedenk, je vertegenwoordigt ook de velen die niet op je hebben gestemd.  

… financieel binnen wil 
lopen 

Reken daar niet te hard op. Een gemeenteraadslid in een kleine gemeente  
ontvangt een maandelijkse vergoeding van een paar honderd tot maximaal 
duizend euro bruto. Je wordt er niet rijk van. 

… iets níet wil, zeker niet in 
je eigen achtertuin 

Dat kan, maar dan ben je waarschijnlijk wel snel klaar. Want je zit er niet voor 
jezelf, maar voor de inwoners van je woonplaats. En je draagt verantwoorde-
lijkheid voor alles wat in de raad behandeld.  Dus als je geen mening hebt over 
alle belangrijke onderwerpen, waarom doe je dan mee?  

… op de hoogte wil zijn  
en niet bang bent voor 
ambtelijke stukken 

Mooi, want lezen van de raadsstukken het voorbereiden van vergaderingen 
kost je een paar avonden per week. Je leert ongelooflijk veel over allerlei on-
derwerpen die anders waarschijnlijk gewoon langs je heen zouden gaan. 

… problemen wil helpen 
oplossen 

Die mensen hebben we nodig. Problemen oplossen is niet altijd makkelijk, an-
ders was het allang gedaan. Maar dat is juist de uitdaging. 

… een visie op de samen- 
leving hebt 

Als raadslid vertegenwoordig je een politieke partij: een groep mensen met 
een bepaalde gedachten en wensen. Je opereert niettemin onafhankelijk, en je 
kunt op basis van eigen inzicht en overtuiging (‘zonder last of ruggespraak’) in 
een stemming een eigen standpunt innemen. 

… iets aan de kloof tussen 
burger en bestuur wil 
doen 

Graag. De gemeente is er voor de bewoners en niet andersom. Toch beleven 
mensen dat wel eens anders. Dus moeten we er alles aan doen om die kloof te 
dichten. 

… vindt dat het besturen 
van je gemeente beter 
kan 

Dat is meestal ook zo, dus die opvatting helpt. Denk er om: je zit in de raad 
met mensen die over een heleboel punten anders denken. En je moet er wel 
samen uitkomen. 

… democraat bent Daar draait het om. De raad geeft kaders en controleert het college bij de uit-
voering van haar taken en doet dat op basis van democratische principes: ie-
dereen mag zijn mening geven en besluiten worden genomen bij meerderheid 
van stemmen. 

… de gemeenschap wilt 
dienen 

Je wordt geen raadslid uit eigenbelang. Het kost een hoop tijd en je wordt er 
niet rijk van. Je moet raads- en privébelangen strikt gescheiden houden. Maar 
je leert er een hoop van en het verrijkt je leven. En je bewijst een heleboel an-
deren een grote dienst. 

… weet dat veranderen 
niet vanzelf gaat 

Mensen vinden hun omgeving en voorzieningen vaak vanzelfsprekend. Het 
gaat niet vanzelf. Daar zijn visies en besluiten aan vooraf gegaan. Je kunt als 
raadslid het Heemstede van de toekomst vormen door mee te denken en mee 
te doen.  

 


