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Samenvatting

Hierbij ontvangt u het rapport 'Van werklast naar werklust' van de commissie Positie wethouders
en raadsleden onder leiding van mw. E. Aarts. De commissie onderzocht in de periode maart-mei
2008 op verzoek van de VNG de knelpunten in het functioneren van wethouders en raadsleden en
deed op basis van dat onderzoek een aantal aanbevelingen.

Mw. Aarts presenteerde en overhandigde het rapport op het VNG-congres op 4 juni jl.

In deze brief vertellen wij u over de aanleiding voor het werk van de commissie en geven wij een
samenvatting van de conclusies en aanbevelingen.

U kunt het rapport downloaden van onze website www.vng.nl.

8i

Postbus 30435 2500 GK Den Haag

Nassaulaan 12 2514 JS Den Haag Tel 070 373 83 93 Fax 070 363 56 82 www.vng.nl



Aan de leden Vereniging van
Nederlandse Gemeenten

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n)

(070) 373 8020 1

betreft ons kenmerk datum

rapport 'Van werklast naar ECCVA/U200800997 23 juni 2008

werklust' Lbr Q8/101

Geacht raadslid,

Inleiding
Hierbij ontvangt u het rapport 'Van werklast naar werklust: aanbevelingen om het werk van lokale

politici (nog) leuker te maken'. Het is het eindrapport van de commissie Positie wethouders en
raadsleden. In het rapport staan conclusies over de huidige positie van wethouders en raadsleden

en aanbevelingen om deze positie te verbeteren.

De commissie werd ingesteld op verzoek van de VNG maar opereerde onafhankelijk. De
commissie bestond uit 13 betrokkenen bij het gemeentebestuur en stond onder leiding van mw. E.

(Els) Aarts, oud-wethouder van de gemeente Tilburg. Mw. Aarts heeft het rapport gepresenteerd

op het VNG-congres op 4 juni jl. en overhandigd aan de voorzitter van de VNG.

Aanleiding voor het rapport
Aanleiding voor het rapport was aanhoudende en toenemende berichtgeving dat het

wethouderschap en het raadslidmaatschap onder druk staan. De berichtgeving was gebaseerd op

een vermeende toename in het aantal wethouders en raadsleden dat vroegtijdig — tijdens de
collegeperiode — aftreedt. De VNG verzocht de commissie om vast te stellen welke knelpunten er
zijn in het functioneren van wethouders en raadsleden en om aanbevelingen te doen voor het
oplossen van deze knelpunten.

Werkzaamheden commissie
De commissie heeft haar werk gedaan in de maanden maart, april en mei van 2008. De

conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd op bestaand onderzoek en ervaringen van de
commissieleden. Door de korte tijd waarin de commissie haar werk deed, heeft het onderzoek het

karakter van een 'quickscan' en zijn de aanbevelingen eerder richtinggevend dan voorschrijvend.
De aanbevelingen zijn gericht aan de politieke partijen, de VNG, de gemeenten en hun raden en
aan het Rijk en de wetgever. De commissie behandelde wethouders en raadsleden apart, omdat
het om twee aparte groepen met elk zijn eigen knelpunten gaat.
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Conclusies en aanbevelingen
Centrale boodschap van de commissie is dat de overgrote meerderheid van oud-wethouders en
oud-raadsleden met voldoening terugkijkt op haar politieke loopbaan, ongeacht de aanleiding voor
het terugtreden. De commissie onderkent daarom dat er knelpunten zijn in het functioneren van
wethouders en raadsleden maar ziet daarin geen reden om het politieke ambt te problematiseren:
het wethouderschap en het raadslidsmaatschap staan niet onder druk.

Belangrijkste knelpunt in het functioneren van raadsleden is de werkdruk: het raadslid moet zijn
politieke werk laten balanceren met zijn andere verantwoordelijkheden. De commissie constateert
daarnaast dat het raadslid, ook naar eigen zeggen, onevenredig veel tijd aan lezen en vergaderen
besteedt en te weinig aan het contact met de burger. De dualisering is er nog niet in geslaagd om
hierin verandering te brengen. Dit leidt tot frustratie en teleurstelling bij raadsleden.

De aanbevelingen van de commissie zijn gericht op het hervinden van het evenwicht tussen
raadswerk en andere verantwoordelijkheden en tussen het werk 'op het gemeentehuis' en het
werk 'in het veld'. Een belangrijk deel van de aanbevelingen aan gemeenten en gemeenteraden
concentreert zich daarom op de organisatie van het raadswerk — door het college, de griffie en
door de raad zelf.

De commissie constateert dat het politieke aftreden van wethouders van alle tijden is, maar ziet
een toename sinds de invoering van de dualisering. Naar de mening van de commissie is het
vervroegde aftreden van wethouders inherent aan lokale politiek. Wel vindt de commissie dat
wethouders beter begeleid en ondersteund kunnen worden in hun politieke loopbaan, ook tijdens
en na het vertrek. De aanbevelingen van de commissie aan gemeenten en gemeenteraden zijn
hierop gericht.

Aanbieding Rapport
Graag bieden wij u het rapport en de aanbevelingen aan u aan. Het bestuur van de VNG
bespreekt het rapport op zijn vergadering van 26 juni a.s. Na deze bestuursvergadering lichten wij
u in over eventuele acties van de VNG en plaatsen wij de aanbevelingen uit het rapport op onze
website www.vng.nl. U kunt het rapport ook downloaden van onze website www.vng.nl.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mr. R.J.J.M. Pans
voorzitter directieraad

Deze ledenbrief staat ook op VNG-net. Kijk op www.vng.nl onder VNG-brieven.
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