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Sinds de invoering van de Wet Dualisering gemeentebestuur in 2002 is de tijdsbesteding van gemeenteraadsleden een veelbesproken onderwerp. In 2004 heeft de Stuurgroep Dualisering gemeentebestuur de aanbeveling gedaan dat raadsleden minimaal
50% van hun raadstijd aan volksvertegenwoordigende taken zouden
moeten besteden. Daadkracht, een bestuurskundig onderzoeks- en
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Waaruit bestaan de werkzaamheden van gemeenteraadsleden, wat

is de concrete tijdsbesteding voor deze raadswerkzaamheden, welke

vergoeding ontvangen gemeenteraadsleden voor het raadswerk
in 2014, in hoeverre komt dit overeen met de tijdsbesteding,

werkzaamheden en vergoeding in 2007, 2009 en 2012, en in
hoeverre maken gemeenteraadsleden gebruik van internet in het
kader van hun volksvertegenwoordigende taken in 2014?

Tijdsbesteding

Het Nederlandse gemeenteraadslid besteedt in 2014 gemiddeld

15,9 uur per week aan het raadswerk, 5,1% minder dan in 2012.
Bijna 70% van de raadsleden combineert het raadswerk in 2014
met een betaalde baan en/of opleiding. De totale werkbelasting
van deze raadsleden is in 2014 gemiddeld 45,5 uur per week.
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Werkzaamheden

De werkzaamheden van raadsleden zijn verdeeld in bestuurlijke
en volksvertegenwoordigende activiteiten, die weer gesplitst zijn

in 16 categorieën. Nederlandse raadsleden besteden in 2014
gemiddeld 64,8% van de tijd aan bestuurlijke activiteiten en 30,9%
van de tijd aan volksvertegenwoordigende activiteiten. Gekeken
naar de achterliggende doelstellingen van de dualisering van het

gemeentebestuur en de empirische resultaten van dit onderzoek is
de conclusie dat gemeenteraadsleden zich anno 2014 nog steeds
meer dan ‘gewenst’ bezighouden met bestuurlijke activiteiten, ten
koste van volksvertegenwoordigende activiteiten.

Over het onderzoek

De meting bestaat allereerst uit een literatuuronderzoek. Verder

zijn ter oriëntatie verschillende raadsleden en griffiers van de
gemeenten Enschede en Nijmegen geïnterviewd. Op basis
daarvan is een webenquête opgesteld. Voor het verzamelen

van gegevens van raadsleden (zoals naam, geslacht, partij,

functie, raadspositie en e-mailadres) zijn almanak.overheid.
nl en gemeentelijke websites geraadpleegd. Alle Nederlandse

raadsleden waarvan het e-mailadres bekend was zijn voor
deelname

aan

de

webenquête

uitgenodigd.

De

software

achter de webenquête is ontwikkeld door Parantion, een

samenwerkingspartner van Daadkracht, en is bekend onder de
naam Burgeronderzoek.nl of Easion Survey.

Kengetallen
gemeenteraadsleden 2014
• 9077 gemeenteraadsleden

• 6496 mannen (72%), 2581 vrouwen (28%)

• 6225 ‘reguliere’ raadsleden (69%), 2852 fractievoorzitters (31%)
• 5225 coalitie (58%), 3852 oppositie (42%)
• 3041 lokale partij
• 1584 CDA
• 1145 VVD
• 878 PvdA
• 829 D66
• 456 SP

• 381 CU
• 364 GL

• 232 SGP

• 167 samengevoegde partij
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Honorering

Op jaarbasis ontvangen gemeenteraadsleden ruim € 106 miljoen
aan vergoedingen. Dit komt neer op een uurtarief van gemiddeld

€ 14,20 per uur, een toename van bijna 9% ten opzichte van 2012.

Respons onderzoek

• 2264 van de 9077 raadsleden (25%) namen deel aan het
onderzoek

• 1650 mannen (73%), 614 vrouwen (27%)
• Gemiddelde leeftijd: 52,4 jaar

• 1466 ‘reguliere’ raadsleden (65%), 798 fractievoorzitters
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Internetgebruik en social media

Internet vormt in 2014 een onmisbaar communicatiemiddel voor Nederlandse
raadsleden. Bijna 40% van de raadsleden komt dagelijks via internet in contact

met de burger. E-mail is het belangrijkste digitale communicatiemiddel voor

gemeenteraadsleden, maar ook social media speelt anno 2014 een prominente rol
in het vervullen van de volksvertegenwoordigende taken van het raadslid. Meer
dan driekwart van de raadsleden is momenteel als volksvertegenwoordiger actief op
Twitter, Facebook, LinkedIn of een combinatie van deze drie platforms.
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