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Aan de gemeenteraad 
t.a.v. de griffier, 
 
 
Den Haag, 14 april 2016  
 
 
Betreft:  Zelfstandig Raadsbudget 
 
 
Raadslid.Nu informeert u graag over de uitkomsten van ons onderzoek naar het Zelfstandig 
Raadsbudget en verzoekt u het onderwerp in uw raad ter bespreking te agenderen, in het 
bijzonder bij de besprekingen kader- en/of voorjaarsnota. 
 
In bijna een kwart van de gemeenten is er geen zelfstandige post voor uitgaven van de raad 
en de ondersteuning van de raad. In ruim een derde deel van de gemeenten is het college 
van burgemeester en wethouders op directe of indirecte wijze betrokken bij de vaststelling 
van het zelfstandige budget voor de raad en de ondersteuning van de raad. Het budget van 
de gemeenteraad (voor ondersteuning, onderzoek en controle) varieert van bijna 1 procent 
van de totale gemeentelijke begroting in de kleinste gemeenten tot 0,3 procent van de 
totale gemeentelijke begroting in de grootste gemeenten. 
 
De taken van de raad worden steeds omvangrijker o.a. als gevolg van de invoering van de 
decentralisaties op het gebied van het sociale domein. Raadslid.Nu vindt het daarom 
belangrijk om aandacht te geven aan de omvang van de begroting van de raad voor 
ondersteuning, opleiding, controle en onderzoek.  
 
De gemeenteraad beschikt over het budgetrecht en het is van essentieel belang dat er 
consistentie ontstaat over het vaststellen van het raadsbudget.1 
Uit onderzoek onder griffiers, uitgevoerd door Overheid in Nederland in opdracht van 
Raadslid.Nu, blijkt dat nog niet in elke gemeente duidelijk heeft welke onderwerpen deel 
uitmaken van het zelfstandig raadsbudget. Raadslid.Nu hoopt op deze manier de 
bewustwording te vergroten over wat de raad voor zichzelf kan en mag reserveren. Het is 
van belang dat de gemeenteraad in haar ondersteuning (denk aan griffie, Rekenkamer en 
presidium) voldoende is toegerust.  
  

                                                      
1
 Zie rapport: Zelfstandig raadsbudget; onderzoek naar de opvatting van gemeentegriffiers over het Zelfstandig 

Raadsbudget.  
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Raadslid.Nu adviseert u om vroegtijdig in gesprek te gaan met het college van burgemeester 
en wethouders over het raadsbudget. Het budget van de gemeenteraad wordt formeel 
vastgesteld tijdens de begrotingsbehandelingen. Echter, bij de voorjaars- of kadernota 
worden de contouren van een begroting vaak al vastgesteld, waardoor een dergelijk gesprek 
in het beste geval plaats kan vinden voordat de voorjaarsnota verschijnt. 
 
Als laatste wil Raadslid.Nu uw aandacht vestigen op de rol van de Rekenkamer. Uit het 
rapport blijkt dat de Rekenkamer een ondersteuning kan zijn voor de gemeenteraad in haar 
controlerende rol. De Rekenkamer controleert immers de inkomsten en uitgaven en kan zo 
ondersteuning bieden aan de gemeenteraad.  
 
Raadslid.Nu is de enige en onafhankelijke behartiger van de zelfstandige, onafhankelijke en 
sterke rol van de gemeenteraad en raadsleden. Voor dat collectieve belang zet Raadslid.Nu 
zich in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en binnen de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) in. Raadslid.Nu stelt zich ten doel dat de gemeenteraad 
goed is uitgerust, zodat de raad zijn taak optimaal kan vervullen en recht kan doen aan haar 
kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol. Raadslid.Nu voert hiervoor 
onderzoeken uit en organiseert bijeenkomsten. 
 
Wist u dat u lid kunt worden van Raadslid.Nu? Er is een collectief lidmaatschap voor de 
gehele raad of een individueel lidmaatschap voor een raadslid. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met info@raadslid.nu of kijk op onze website www.Raadslid.Nu. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Mark den Boer, 
Voorzitter Raadslid.Nu 
 
 
 
Bijlage: Rapport Zelfstandig Raadsbudget. Onderzoek onder gemeentegriffiers over het 
Zelfstandig Raadsbudget.  
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