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Samenvatting
Sinds de invoering van de Wet Dualisering gemeentebestuur

Werkzaamheden

in 2002 is de tijdsbesteding van gemeenteraadsleden een veel

De werkzaamheden van raadsleden zijn te verdelen in 16

besproken onderwerp. In 2004 heeft de Stuurgroep

categorieën die weer te verdelen zijn in bestuurlijke en

Dualisering gemeentebestuur de aanbeveling gedaan dat

volksvertegenwoordigende activiteiten. Raadsleden besteden

raadsleden minimaal 50% van hun raadstijd aan

verreweg de meeste tijd (66,0%) aan bestuurlijke activiteiten.

volksvertegenwoordigende taken zouden moeten besteden.

Het grootste deel daarvan gaat op aan vergaderen (29,7%) en
het lezen van vergaderstukken, nota’s en rapporten (21,2%). In

Daadkracht, een bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau,

2004 heeft de Stuurgroep Evaluatie Dualisering

heeft op eigen initiatief een tweemeting uitgevoerd naar de

Gemeentebestuur de aanbeveling gedaan om 50% van de tijd

tijdsbesteding, werkzaamheden en honorering van

buiten het stadhuis door te brengen (volksvertegenwoordigende

gemeenteraadsleden. De tweemeting is een vervolg op de nul-

activiteiten). In 2012 besteden raadsleden 29,8% van de

en éénmeting uit 2007 en 2009.

raadstijd aan volksvertegenwoordigende activiteiten. De meeste
tijd daarvan gaat op aan activiteiten in maatschappelijke
organisaties (7,9%) en persoonlijk contact met (groepen van)
burgers (5,6%). De tijdsbesteding aan internetactiviteiten is

Hoofdvraag
De hoofdvraag van het onderzoek luidt: “Waaruit bestaan de

in vergelijking met 2009 het meest gestegen. Raadsleden

werkzaamheden van gemeenteraadsleden, wat is de concrete

besteden in 2012 11,1% van hun tijd aan internetactiviteiten,

tijdsbesteding voor deze raadswerkzaamheden, welke

75% meer dan in 2009. Raadsleden besteden in vergelijking met

vergoeding ontvangen gemeenteraadsleden voor het raadswerk

2009 meer tijd aan bestuurlijke activiteiten en minder aan

in 2012 en in hoeverre komt dit overeen met de tijdsbesteding,

volksvertegenwoordigende activiteiten. Meer dan de helft

werkzaamheden en vergoeding in 2007 en 2009?”

(56,5%) van de raadsleden is tevreden over de tijdsverdeling
over de verschillende werkzaamheden. Over het algemeen is
de tijdsbesteding van raadsleden ten opzichte van 2009 verder
af komen te staan van de aanbeveling van de Stuurgroep om

Tijdsbesteding

tenminste 50% van de raadstijd buiten het stadhuis door te

Raadsleden besteden in 2012 gemiddeld 16,76 uur per week

brengen.

aan het raadswerk. In vergelijking met 2009 is de
tijdsbesteding met 20,2% gestegen. Raadsleden besteden meer

Honorering

tijd aan het raadswerk naarmate de gemeente groter is. Net als

In 2012 wordt voor € 103.887.148 aan publieke gelden besteed

in 2007 en 2009 besteden ‘links’ georiënteerde raadsleden meer

aan de vergoeding voor Nederlandse raadsleden. Dit is een

uren per week aan het raadswerk dan raadsleden van ‘rechts’

groei van ruim € 12,6 miljoen wat overeenkomt met een stijging

georiënteerde partijen of raadsleden van de ‘lokale’ en ‘samen-

van 13,9% ten opzichte van de éénmeting in 2009. Het

gevoegde’ partijen. Vrouwelijke raadsleden besteden, net als in

gemiddelde uurtarief dat raadsleden voor hun

2007 en 2009, gemiddeld meer tijd aan het raadswerk dan hun

raadswerkzaamheden ontvangen bedraagt € 13,04. Opvallend is

mannelijke collega’s. In 2012 zijn relatief meer

dat het gemiddelde uurtarief met € 0,46 is gedaald ten opzichte

raadsleden tevreden over het totaal aantal uur dat zij

van 2009. Naarmate de gemeente groter is, ontvangen

gemiddeld per maand aan het raadswerk besteden dan in 2009.

raadsleden een hoger uurtarief voor het raadswerk en zijn

Dit is opvallend, omdat in vergelijking met 2009 het gemiddeld

relatief meer raadsleden tevreden over de vergoeding die zij

aantal uren dat raadsleden aan het raadswerk besteden, fors is

ontvangen.

gestegen. In gemeenten met meer dan 50.000 inwoners is een
meerderheid van de raadsleden van mening dat de functie van
raadslid goed als fulltime functie ingevuld zou kunnen worden.
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1. Inleiding
Sinds de invoering van de Wet Dualisering gemeentebestuur in

gemeenteraadsleden op diverse factoren. Zijn geslacht, leeftijd,

2002 is de tijdsbesteding van gemeenteraadsleden een

politieke kleur, ervaring en/of gemeentegrootte van invloed op

veelbesproken onderwerp. Met het oog op het doel om de

de invulling van het raadslidmaatschap? Ander aspect van dit

volksvertegenwoordigende rol te versterken, heeft de

onderzoek is de honorering die gemeenteraadsleden

Stuurgroep Evaluatie Dualisering Gemeentebestuur in 2004

ontvangen. Hierbij gaat het om het in kaart brengen van de

tussentijds onderzoek gedaan naar de werking van het duale

vergoeding die gemeenteraadsleden ontvangen. Dit biedt de

bestel. Zij constateerde dat het doel van de dualisering nog

mogelijkheid om de kosten, bijvoorbeeld naar hoofd van de

niet behaald was en dat raadsleden nog veel tijd besteden aan

bevolking, te berekenen. De resultaten van het onderzoek leiden

vergaderen en het lezen van stukken. De Stuurgroep heeft

tot een gedetailleerde beschrijving van de invulling van het

vervolgens de aanbeveling gedaan dat raadsleden minimaal

Nederlandse raadslidmaatschap. De onderzoekers zetten de

50% van hun raadstijd aan volksvertegenwoordigende taken

resultaten van de tweemeting af tegen de resultaten van de

zouden moeten besteden.

nul- en éénmeting uit 2007 en 2009 en het advies van de
Stuurgroep.

In 2007 is Daadkracht het trendonderzoek naar de
tijdsbesteding van raadsleden gestart met een nulmeting. Doel

1.1 Doel van het onderzoek

van het onderzoek is de gemiddelde tijdsbesteding van

Dit onderzoek vormt een herhaling van de nul- en éénmeting uit 2007

gemeenteraadsleden aan bestuurlijke en

en 2009. De resultaten van het onderzoek geven de feitelijke situatie

volksvertegenwoordigende activiteiten, te meten over de jaren

van de gemiddelde tijdsbesteding per werkzaamheid van Nederlandse

heen door middel van een grootschalige webenquête. In 2008

gemeenteraadsleden weer en de vergoeding die zij daarvoor

heeft Daadkracht een rapport over de nulmeting opgesteld. Uit

ontvangen in 2012. Aan de hand van een exploratief onderzoek is te

de nulmeting komt naar voren dat raadsleden 29,5% van hun

zien of er verschillen en/of verbanden bestaan tussen

tijd aan volksvertegenwoordigende activiteiten besteden. Dit

gemeenteraadsleden op eerder genoemde factoren. De inventarisatie

wijkt 20,5% af van de aanbeveling van de Stuurgroep. De

van de tijdsbesteding en werkzaamheden biedt handvatten om

raadsleden besteden 66,7% van hun tijd aan bestuurlijke

bestaande literatuur op dit gebied te toetsen. Secundair doel van het

activiteiten, voornamelijk aan vergaderen en het inlezen voor en

onderzoek is het vergelijken van de huidige tijdsbesteding van

voorbereiden van die vergaderingen. In 2009 heeft Daadkracht

raadsleden (tweemeting) met de resultaten uit de nul- en éénmeting en

dit onderzoek herhaald met een éénmeting 2. Uit de

het advies van de Stuurgroep. De resultaten laten een mogelijke trend

éénmeting komt naar voren dat raadsleden 30,8% van hun tijd

zien.

1

aan volksvertegenwoordigende taken besteden. Dit wijkt 19,2%
af van de aanbeveling van de Stuurgroep. Ten opzichte van

1.2 Vraagstelling

2007 besteden raadsleden in 2009 1,3% meer tijd aan

In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal:

volksvertegenwoordigende taken. De raadsleden besteden
64,5% van hun tijd aan bestuurlijke activiteiten. De meeste tijd

“Waaruit bestaan de werkzaamheden van gemeenteraadsleden, wat is

wordt, ook in 2009, voornamelijk besteed aan vergaderen en het

de concrete tijdsbesteding voor deze raadswerkzaamheden, welke

inlezen voor en voorbereiden van die vergaderingen.

vergoeding ontvangen gemeenteraadsleden voor het raadswerk in
2012 en in hoeverre komt dit overeen met de tijdsbesteding,

Voorliggend onderzoek is de tweemeting en heeft als doel het in

werkzaamheden en vergoeding in 2007 en 2009?”

kaart brengen van de gemiddelde tijdsbesteding per
werkzaamheid van Nederlandse gemeenteraadsleden in 2012.
Onderdeel van de rapportage is, net als bij de nul- en
éénmeting, een vergelijkend onderzoek tussen

1 De Lange, G. & Post, W.E.J. (2008). Het gemeenteraadslid, Onderzoek naar de tijdsbesteding en werkzaamheden van gemeenteraadsleden. Nijmegen: Daadkracht.
2 De Jager – de Lange, G., Flos, B.J., & Snijder, E.J. (2010). Nationaal Raadsledenonderzoek 2009; Trendonderzoek naar de tijdsbesteding en werkzaamheden van gemeenteraadsleden: één-meting.
Nijmegen: Daadkacht.
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1.3 Onderzoeksvragen

Hoofdstuk 7 geeft als besluit de conclusies.

De hoofdvraag is geconcretiseerd naar de volgende onderzoeksvragen:
De analyses in dit rapport zijn deels uitgewerkt in relatieve cijfers. Dit
1.

2.

Wat is er in recente onderzoeken bekend over het dualisme in

betekent dat de tijdsbesteding van verschillende activiteiten in

relatie tot de tijdsbesteding van gemeenteraadsleden in

percentages van de totale tijdsbesteding is weergegeven. Tenzij

Nederland?

nadrukkelijk de tijdsbesteding in aantallen uren staat aangegeven, gaat

Wat is de tijdsbesteding van gemeenteraadsleden in Nederland in

het in dit rapport over de relatieve tijdsbesteding van raadsleden.

2012 en in hoeverre verschilt deze van de tijdsbesteding in 2007
en 2009?
3.

Wat is de tijdsbesteding gerelateerd aan de werkzaamheden van
gemeenteraadsleden in Nederland in 2012 en in hoeverre verschilt
de tijdsbesteding aan deze werkzaamheden ten opzichte van
2007 en 2009?

4.

Wat is de vergoeding die gemeenteraadsleden in Nederland
ontvangen voor het raadswerk in 2012 en in hoeverre verschilt
deze vergoeding van de vergoeding in 2007 en 2009?

1.4 Toelichting op de onderzoeksvragen
Uit de hoofdvragen vloeien zowel kwantitatieve als kwalitatieve
onderzoeksvragen voort, waarbij onderzoeksvraag 1 een kwalitatieve
onderzoeksvraag is en onderzoeksvragen 2, 3 en 4 kwantitatief. De
eerste onderzoeksvraag is een document- en literatuurstudie welke
inzicht geeft in de belangrijkste recente feiten en ontwikkelingen met
betrekking tot het dualisme in relatie tot de gemeenteraad. Belangrijk
feit is dat het dualisme op dit moment meer dan tien jaar geleden is
ingevoerd. Ten tijde van de nulmeting was de raadsperiode één jaar
oud, ten tijde van de éénmeting hadden de raadsleden inmiddels drie
jaar zitting in de raad. De huidige raadsleden zijn vrijwel allemaal bij de
gemeenteraadverkiezingen in maart 2010 gekozen3. Ten tijde van de
tweemeting was de raadsperiode ruim twee jaar oud.4 Voor het
beantwoorden van de onderzoeksvragen 2 en 3 is een webenquête
ingezet, welke aan alle raadsleden in Nederland is voorgelegd. De
beantwoording van onderzoeksvraag 4 volgt uit het combineren van
resultaten uit de webenquête met resultaten van literatuuronderzoek
naar de wettelijke voorschriften met betrekking tot de vergoeding van
gemeenteraadsleden in Nederland.

1.5 Leeswijzer
Hoofdstuk twee behandelt de methode van onderzoek. Daarin onder
meer aandacht voor de opzet en validiteit van het onderzoek. Het
derde hoofdstuk geeft het theoretisch proﬁel van het raadslid weer. In
de hoofdstukken 4, 5 en 6 komen achtereenvolgens de tijdsbesteding,
de werkzaamheden en de honorering van raadsleden aan de orde.

3 Door herindelingen waren er op verschillende plaatsen tussentijdse verkiezingen.
4 De webenquête is gehouden van 13 juni tot en met 15 juli 2012.
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2. Methode van onderzoek
Dit hoofdstuk beschrijft de methodologie achter het onderzoek.

in de gemeente Tilburg de commissie Economie bijgewoond. Door het

Achtereenvolgens komen het literatuuronderzoek, het oriënterend

bijwonen van deze vergaderingen is inzicht verworven in de

onderzoek en de webenquête aan de orde. Daarna volgt informatie

werkzaamheden en tijdsbesteding tijdens vergaderingen en de

over de respons en de validiteit van het onderzoek. Het hoofdstuk

verschillende vergadermodellen in deze gemeenten. Ten tweede zijn

besluit met de beperkingen van het onderzoek.

persoonlijk interviews gehouden met zes deskundigen uit de
gemeenten Roosendaal, Tilburg, Breda, Utrecht, Oisterwijk en Gennep

2.1 Literatuuronderzoek

om de theorie aan de praktijk te toetsen. De selectie van deze zes

Het literatuuronderzoek geeft allereerst antwoord op onderzoeksvraag

deskundigen (twee raadsleden en vier grifﬁers) is gekozen op basis van

1. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van recente literatuur over het

gemeentegrootte (naar inwonertal) en functie (raadsleden en grifﬁers).

dualisme in relatie tot de tijdsbesteding van raadsleden. Ten behoeve

Er is gekozen voor een splitsing, omdat grifﬁers informatie ontvangen

van de nulmeting is reeds literatuuronderzoek gedaan naar het proﬁel

van meerdere raadsleden van diverse politieke partijen en zowel

van raadsleden en hun werkzaamheden en tijdsbesteding. Ten tijde

oppositie- als coalitiepartijen. Grifﬁers kunnen daardoor het geheel in

van de éénmeting is onderzoek gedaan naar het dualisme in relatie

een breder perspectief plaatsen. Raadsleden kunnen

tot de tijdsbesteding van raadsleden in Nederland. Ten tijde van de

daarentegen meer speciﬁeke, gedetailleerde informatie geven. Ook

tweemeting is gebruik gemaakt van bovenstaande onderzoeken en de

hangt de gemiddelde tijdsbesteding per werkzaamheid af van de

rapporten: ‘Op het tweede gezicht; gemeentelijke

grootte van de gemeente. Op deze manier ontstaat een goed beeld van

vergaderpraktijken nader beschouwd’, ‘Raadsleden en werkdruk’ en

de werkzaamheden van raadsleden in Nederland. De informatie uit dit

‘Staat van het bestuur 2010’. Hierdoor is het mogelijk de belangrijkste

oriënterend kwalitatief onderzoek is samen met de uitkomsten van het

recente feiten en ontwikkelingen met betrekking tot het dualisme in

literatuuronderzoek gebruikt als input bij het vaststellen van vragen en

relatie tot de gemeenteraad en hun tijdsbesteding weer te geven. Het

antwoordcategorieën voor de webenquête. Dit heeft geleid tot

literatuuronderzoek vormt de basis voor de operationalisering van de

aanpassing van antwoordcategorieën zoals die zijn gebruikt bij de

werkzaamheden van raadsleden.

éénmeting en aanvulling van vragen voor het raadsledenonderzoek
2012.

Ten tweede geeft literatuuronderzoek deels antwoord op
onderzoekvraag 4. Hiervoor is het Rechtspositiebesluit raads- en

2.3 Webenquête

commissieleden zoals dat geldig is in 2012 geraadpleegd.5 Ook zijn

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen 2, 3 en deels

de grifﬁers van alle Nederlandse gemeenten benaderd met de vraag

onderzoeksvraag 4 is gebruik gemaakt van een webenquête. De

of raadsleden in hun gemeente de maximale vergoeding ontvangen.

webenquête richt zich op de totale populatie van alle 9.139

Indien dit niet het geval was, is hen gevraagd hoe hoog de vergoeding

Nederlandse gemeenteraadsleden7. Het onderzoek beperkt zich net als

in de gemeente is. Er is een correctie doorgevoerd voor de gemeenten

de nul- en de éénmeting tot alle Nederlandse centrale

waarvan de grifﬁer heeft aangegeven welke vergoeding, anders dan

gemeenteraadsleden. Van de meting uitgesloten zijn raadsleden van

de maximale vergoeding, de raadsleden uit de betreffende gemeente

Nederlandse deelgemeenten en ‘bijzondere’ gemeenten.

ontvangen.
Om de webenquête te kunnen uitzetten, zijn e-mailadressen van

2.2 Oriënterend onderzoek

raadsleden verzameld. Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van

Ter voorbereiding op de webenquête is een oriënterend kwalitatief

de website overheid.nl. Op deze website staan de

onderzoek verricht. Hiervoor is een selecte steekproef gehouden onder

gemeenteraadsleden van alle Nederlandse gemeenten vermeld.

de 415 gemeenten die Nederland in 2012 telt6. Hiervoor zijn allereerst

Daarnaast is het via deze website mogelijk om direct naar de

raadsvergaderingen bijgewoond in de gemeenten Breda, Nijmegen en

gemeentelijke website van de betreffende gemeente te gaan voor het

Utrecht. Daarnaast zijn in de gemeente Breda de commissie Ruimte en

verzamelen van de e-mailadressen. De adressenverzameling is

5

Geraadpleegd via http://wetten.overheid.nl/BWBR0006536/geldigheidsdatum_12-07-2012#TabelI

6

Centraal Bureau voor de Statistiek (2012). Gemeentelijke indeling op 1 januari 2012.

7

De gegevens zijn verzameld van januari tot en met juni 2012. Hierdoor is het mogelijk dat tussen de inventarisatie en het houden van de webenquête veranderingen hebben plaats gevonden in de

samenstelling van gemeenteraden.

w w w. d a a d k r a c h t . n l
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daarmee afhankelijk van de door gemeenten op hun website

herinneringsmail verstuurd. Om de drempel voor raadsleden laag te

gepresenteerde informatie. Wanneer de e-mailadressen niet op de

houden is de uitwerking van de webenquête geanonimiseerd. Doordat

gemeentelijke website beschikbaar waren, is contact gelegd met de

de verwerking van de gegevens op geaggregeerd niveau (politieke

grifﬁer en/of zijn de websites van de betreffende politieke partijen

partij, gemeentegrootte, geslacht, leeftijd, coalitie/oppositie,

geraadpleegd om alsnog de contactgegevens te achterhalen. Enkele

fractievoorzitter/raadslid) en niet op persoonlijke titel gebeurt, is de

grifﬁers van gemeenten gaven de e-mailadressen van raadsleden niet

kans dat raadsleden participeren groter. Ten slotte ontvangen de

vrij, bijvoorbeeld om privacy redenen. In totaal zijn 9.053

respondenten bij deelname een samenvatting van het rapport met de

e-mailadressen verzameld7, ofwel 99,1% van de totale

belangrijkste bevindingen.

8

onderzoekspopulatie.

2.4 Respons
Bij het verzamelen van e-mailadressen is voor elk raadslid tevens

Bij het benaderen van de 9.053 raadsleden waarvan een e-mailadres

geïnventariseerd wat het geslacht van het betreffende raadslid is, voor

beschikbaar was, zijn 340 raadsleden niet bereikt9. Dit betekent dat

welke partij het raadslid in de gemeenteraad zit, of het raadslid deel

uiteindelijk naar 8.713 raadsleden een uitnodiging voor de webenquête

uitmaakt van de coalitie of oppositie en of het raadslid fractievoorzitter

is verzonden. Daarvan hebben 2.48010 respondenten deelgenomen aan

is. Door deze inventarisatie is het in de webenquête niet nodig

het onderzoek. Dit is een respons van 28,5%11. Van alle respondenten

raadsleden naar informatie te vragen welke bekend kan zijn. Dit

hebben 2.194 raadsleden de vragenlijst volledig ingevuld. Zodra een

beperkt de tijd die raadsleden aan de webenquête kwijt zijn en

respondent begint met het invullen van de vragenlijst, blijven de

voorkomt dat deze gegevens niet zijn ingevuld.

ingevoerde data bewaard. Door het verschil tussen het aantal
volledig afgeronde vragenlijsten en de vragenlijsten waarbij voortijdig

De software voor de webenquête is ontwikkeld door

is gestopt met invullen, varieert het aantal valide respondenten bij elke

Parantion, een samenwerkingspartner van Daadkracht en is

vraag. Waar het van belang is, is bij de uitwerking van de onderzoeks-

bekend onder de naam Burgeronderzoek.nl. Dit is een

resultaten het aantal valide respondenten weergegeven. In totaal heeft

applicatie die de webenquête verspreidt en de respons opslaat

27,1%12 van alle raadsleden (9.139) deelgenomen aan het onderzoek.

en verwerkt. Met het programma is het mogelijk om de data
te exporteren naar een analytisch programma, zoals Excel en

Van de 413 grifﬁers die zijn benaderd met de vraag of raadsleden in

SPSS. Een webenquête kent daarnaast nog meer voordelen.

hun gemeente de maximale vergoeding ontvangen, heeft 34,6%

Ten eerste is het snel en goedkoop in vergelijking met andere

respons gegeven. In 1,5% van de gemeenten ontvangen raadsleden

onderzoeksvormen. Ten tweede is het mogelijk om op deze wijze

niet de maximale vergoeding.

een grote populatie te benaderen en tevens een herinnering te
sturen, doordat er zicht is op het responspercentage. Een ander

2.5 Interne validiteit

voordeel is dat de verwerking van de gegevens volledig digitaal

De interne validiteit bekijkt of het juiste meetinstrument is gehanteerd

kan gebeuren.

om de concepten in kaart te brengen. De concepten met bijbehorende
indicatoren zijn vastgesteld naar aanleiding van literatuuranalyse en

Elk raadslid is persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen aan de

oriënterende interviews. Dit verhoogt de zekerheid dat de indicatoren

webenquête. In de elektronische introductiebrief komt onder meer naar

die het onderzoek hanteert geschikt zijn. Op een aantal punten in het

voren wie het onderzoek uitvoert, wat het belang van het onderzoek is,

onderzoek is gebruik gemaakt van schalen, samengesteld uit

wie de opdrachtgever is en waarom het voor de respondent zinvol is

verschillende variabelen. Hier is steeds aan de hand van de Cronbach’s

om mee te werken. Voor het verhogen van de respons is twee weken

alpha de interne consistentie gemeten.

na het versturen van de uitnodiging een herinneringsmail verstuurd.
Vervolgens is twee weken na deze eerste herinnering een tweede

8

(9053 / 9139) * 100 = 99,1%

9

Bij deze respondenten gaf het systeem een foutmelding dat de uitnodiging voor de webenquête niet kon worden afgeleverd. Oorzaken kunnen zijn dat het e-mailadres niet correct is, er een ﬁlter bij

de gemeente geplaatst is en/of dat er een fout is ontstaan bij doorsturen vanuit een algemeen e-mailadres (grifﬁer). Naast deze 340 foutmeldingen zijn ook enkele automatische antwoorden ontvangen, waarin raadsleden aangaven dat zij voor een bepaalde tijd niet aanwezig zijn, zij een nieuw e-mailadres hebben of dat de e-mail wordt doorgestuurd naar een ander e-mailadres. Waar mogelijk
zijn deze mails naar het juiste adres verzonden. Hierdoor is geen volledig overzicht van aangekomen mails.
10

2.480 raadsleden hebben deelgenomen aan het onderzoek. In 2012 is de respons van raadsleden die meer dan 12 uur per dag 30 dagen in de maand oftewel 360 uur aan het raadswerk besteden

ongeldig verklaard. Hierdoor is 1 respons ongeldig verklaard, waardoor het aantal geldige respondenten 2.479 is.

8

11

(2480 / 8713) * 100 = 28,5%

12

(2480 / 9139) * 100 = 27,1%
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2.6 Externe validiteit

2.6.3 Politieke partijen

Zoals in paragraaf 2.2 is aangegeven zijn diverse gegevens van

Ten derde is gekeken naar de verdeling van raadsleden over de

raadsleden geïnventariseerd, zoals het geslacht van het betreffende

verschillende politieke partijen. Wat opvalt, is dat het CDA (-0,7%), de

raadslid en de politieke partij waarvoor het raadslid in de

PvdA (-1,0%), de SGP (-0,1%) en de lokale partijen (-0,7%)16 in iets

gemeenteraad zit. Ook is het aantal inwoners per gemeente13 in

mindere mate vertegenwoordigd zijn in het onderzoek dan in de totale

kaart gebracht, waardoor het mogelijk is een indeling te maken naar

populatie. De CU (+0,4%), D66 (+0,5%), GroenLinks (+0,3%), de SP

gemeentegrootte. In de webenquête is daarnaast gevraagd naar de

(+0,4%), de VVD (+0,6%) en de samengevoegde partijen (+0,2%) zijn

leeftijd van de respondenten. Op grond van een vergelijking van de

daarentegen relatief in sterkere mate vertegenwoordigd. Onder de

gegevens uit de webenquête met de landelijke cijfers van de totale

noemer ‘samengevoegde partijen’ behoren fracties die samengesteld

onderzoekspopulatie14 zijn uitspraken over de representativiteit van dit

zijn door een samenvoeging van twee of meer partijen, bijvoorbeeld

onderzoek mogelijk.

een samenvoeging van ChristenUnie/SGP. Op basis van de
Chi-kwadraat goodness-of-ﬁt toets is vastgesteld dat er geen

2.6.1 Geslacht

signiﬁcante verschillen zijn tussen de respondenten en de totale

Van de respondenten in dit onderzoek is 74,5% man en 25,5% vrouw.

populatie raadsleden wat betreft de verdeling van het aantal

In dit onderzoek bestaat de totale onderzoekspopulatie uit 6.729

raadsleden naar politieke partij. Het aandeel raadsleden naar politieke

mannen en 2.410 vrouwen, respectievelijk 73,6% en 26,4%. Dit

partij in dit onderzoek is in overeenstemming met de werkelijke situatie

betekent dat het aandeel vrouwelijke respondenten 0,9% lager ligt dan

in Nederland, waardoor de representativiteit en veralgemeenbaarheid

het aandeel vrouwen in de totale onderzoekspopulatie. Op basis van

gewaarborgd is.

de binomiale toets is vastgesteld dat de relatieve frequentieverdeling
van het geslacht overeenkomt met de onderzoekspopulatie. Er kan

2.6.4 Rol

gesteld worden dat zowel vrouwelijke als mannelijke raadsleden in dit

Ten vierde is gekeken naar de rol die raadsleden vervullen: coalitie of

onderzoek naar verhouding zijn vertegenwoordigd onder de

oppositie. 59,1% van de respondenten zit in de coalitie, 40,9% behoort

respondenten.

tot de oppositie. Van de totale onderzoekspopulatie zit 60,6% in de
coalitie en 39,4% in de oppositie. Op basis van de binomiale toets is

2.6.2 Leeftijd

vastgesteld dat relatieve frequentieverdeling van de rol die raadsleden

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 54,0 jaar. De

vervullen in overeenstemming is met de totale populatie

leeftijdsverdeling onder de respondenten spreidt zich uit van een

gemeenteraadsleden, waardoor de representativiteit en

minimum van 21 jaar tot een maximum van 80 jaar. Omdat de

veralgemeenbaarheid gewaarborgd is.

leeftijdsopbouw van de totale populatie niet bekend is, is de
gemiddelde leeftijd van de respondenten vergeleken met de
gemiddelde leeftijd uit andere onderzoeken14. De gemiddelde leeftijd
van raadsleden is tussen 1998 en 2012 gestegen van 49,2 jaar naar
53,515 jaar. Hieruit blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de
respondenten 0,5 jaar afwijkt van de totale populatie raadsleden in
2012. Op basis van de One-Sample T-toets is vastgesteld dat er geen
signiﬁcant verschil is tussen de gemiddelde leeftijd van de responsgroep en de gemiddelde leeftijd van alle raadsleden. De gemiddelde
leeftijd van de responsgroep is in overeenstemming met de werkelijke
gemiddelde leeftijd van de populatie.

2.6.5 Functie
Ten vijfde is gekeken naar de functie die gemeenteraadsleden
vervullen: fractievoorzitter of raadslid. 34,0% van de respondenten is
fractievoorzitter, 66,0% van de respondenten is raadslid. Van de totale
populatie is 31,3% fractievoorzitter en 68,7% raadslid. Op basis van
de binomiale toets is vastgesteld dat de relatieve frequentieverdeling
van de functie niet in overeenstemming is met de onderzoekspopulatie.
Hierdoor zijn de uitkomsten van het onderzoek die betrekking hebben
op de functie, niet te veralgemeniseren voor de totale
onderzoekspopulatie.

13

Centraal Bureau voor de Statistiek (2011). Demograﬁsche kerngegevens per gemeente 2011. Den Haag.

14

VNG (2012). Persoonlijke gegevens van raadsleden. Den Haag.

15

De leeftijd van 53,1 jaar, is de leeftijd van raadsleden in de tweede week van januari 2012. De webenquête heeft 5 maanden later plaatsgevonden. 5 maanden staat gelijk aan 10/12*5= 4,2 jaardeel,

waardoor de gemiddelde leeftijd op het moment van het onderzoek overeen zou moeten komen met 53,5 jaar..
16

In het Nationaal Raadsledenonderzoek 2012 vallen onder de categorie lokale partijen ook twee landelijke politieke partijen; de PVV en de PvdD. Deze partijen hebben in 2010 voor het eerst, in

enkele gemeenten, meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal zittende raadsleden van deze partijen is relatief klein, waardoor het niet mogelijk is om de resultaten van deze landelijk
gevestigde partijen afzonderlijk op te nemen in het onderzoek.

w w w. d a a d k r a c h t . n l
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2.6.6 Gemeentegrootte
Tot slot is het aantal raadsleden naar gemeentegrootte in kaart
gebracht.17 Op basis van de Chi-kwadraat toets is vastgesteld dat de
frequentieverdeling van de gemeentegrootten niet in overeenstemming
is met de werkelijkheid. Hierdoor zijn de uitkomsten van het onderzoek
met betrekking tot gemeentegrootte niet te veralgemeniseren voor de
totale onderzoekspopulatie.

2.6.7 Conclusie representativiteit
De conclusie met betrekking tot de demograﬁsche en algemene
kenmerken van de respondenten is dat voor de resultaten die in
overeenstemming zijn met de werkelijke situatie in Nederland de
externe validiteit gewaarborgd is. Deze gegevens zijn representatief en
veralgemeniseerbaar voor de gehele onderzoekspopulatie.

2.7 Beperkingen van het onderzoek
Een beperking van het onderzoek is dat het uitdrukken van een
tijdsbesteding voor een werkzaamheid per maand een complexe
opgave is. Er zijn perioden in het jaar waarin het accent op bepaalde
activiteiten ligt (denk aan de begrotingsbehandeling). Om deze reden is
gevraagd naar een indicatie van het gemiddelde aantal uur per maand.
De kosten per activiteit per maand dienen om deze reden niet als
zodanig exact te worden geïnterpreteerd, maar als een gemiddelde.

Sommige resultaten uit de tweemeting zijn niet vergelijkbaar met de
resultaten uit de nul- en/of éénmeting, omdat de vraagstelling in 2012
anders is dan in 2007 en/of 2009 of omdat de onderwerpen in 2012
voor het eerst zijn onderzocht. Waar mogelijk zijn de resultaten uit de
tweemeting vergeleken met de resultaten uit de nul- en/of éénmeting.

De omvang van het onderzoek maakt het onderzoek behalve sterk
representatief en empirisch krachtig eveneens complex. Bij een
dermate grootschalig onderzoek is het analytisch ondoenlijk om ruimte
op te nemen voor uitleg c.q. opmerkingen bij vraagstellingen. Een
aantal raadsleden heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om via
de mail en telefonisch contact te leggen. Deze opmerkingen zijn
meegenomen bij het analyseren en interpreteren van de
onderzoeksresultaten. Daadkracht neemt enkele aandachtspunten ook
mee in de driemeting die verwacht wordt in 2014.

17

10

Centraal Bureau voor de Statistiek (2011). Demograﬁsche kerngegevens per gemeente 2011. Den Haag
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3. Theoretisch proﬁel van het raadslid
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van het literatuuronderzoek en
geeft antwoord op de eerste onderzoeksvraag: ‘Wat is er in recente

In 2004 heeft de Stuurgroep Evaluatie Dualisering Gemeentebestuur

onderzoeken bekend over het dualisme in relatie tot de tijdsbesteding

onderzoek laten uitvoeren naar de Wet dualisering gemeentebestuur.18

van raadsleden in Nederland?’. Aan de hand van bestaande literatuur is

Uit deze evaluatie blijkt dat de hoofddoelen van het dualisme op dat

inzichtelijk gemaakt wat de belangrijkste recente feiten en

moment (nog) niet zijn bereikt. Daarnaast blijkt dat het dualisme voor

ontwikkelingen zijn met betrekking tot het dualisme in relatie tot de

raadsleden heeft geleid tot meer werk. Zo ervaart 43% van de

gemeenteraad en de tijdsbesteding van raadsleden. Het huidige

raadsleden dat de duur van de vergaderingen van raad en fractie sterk

onderzoek is een vervolg op de nul- en éénmeting. Het

is toegenomen. De totale tijdsbesteding is volgens de Stuurgroep door

literatuuronderzoek uit de nulmeting beschrijft het theoretisch proﬁel

de jaren heen niet wezenlijk veranderd, maar de focus van de

van het raadslid met daarin een beschrijving van de werkzaamheden

werkzaamheden is veranderd. Het contact met de burger en

behorende bij het raadswerk. Tevens gaat het onderzoek in op de

maatschappelijke organisaties is eveneens nagenoeg gelijk gebleven.

invoering van het dualisme en een korte evaluatie sinds de invoering.
Belangrijk feit is dat het dualisme nu al meer dan 10 jaar geleden is

De belangrijkste aanbevelingen voor raadsleden die de Stuurgroep

ingevoerd. In het literatuuronderzoek uit de éénmeting zijn de

doet zijn:

belangrijkste recente feiten en ontwikkelingen met betrekking tot het
dualisme in relatie tot de gemeenteraad en de tijdsbesteding van

•

raadsleden inzichtelijk gemaakt. Het huidige literatuuronderzoek gaat
in op recentere theorieën. Deze theorieën komen aan de orde na een

Feeling houden met de samenleving door hoofdtaken elders in de
samenleving uit te voeren;

•

korte terugblik op de nul- en éénmeting.

De tijdsbesteding reduceren naar 8 uur per week in kleine
gemeenten en 15 uur per week in grote gemeenten;

•

De helft van deze tijd in het stadhuis doorbrengen.

3.1 Terugblik op de nulmeting
In de nulmeting1 zijn de werkzaamheden en de tijdsbesteding van de

Ten tweede is in de nulmeting beoordeeld in hoeverre de tijdsbesteding

Nederlandse gemeenteraadsleden inzichtelijk gemaakt. Allereerst zijn

van raadsleden overeenkomt met deze aanbeveling uit de Evaluatie

de drie kerntaken van de raad - volksvertegenwoordiging, kaderstellen

dualisering gemeentebestuur.18 De controlerende en/of kaderstellende

en controleren – beschreven. Deze taken hangen samen met het

taak uit de eerder genoemde driedeling zijn erg diffuus en hierdoor

dualisme, welke in 2002 is ingevoerd. Het dualisme gaat uit van

lastig te categoriseren. Om de analyse te kunnen uitvoeren is daarom

een raad die onafhankelijk is en een eigenstandige positie heeft ten

gebruik gemaakt van een tweedeling naar bestuurlijke en

opzichte van het college. Het college is het dagelijks bestuur van de

volksvertegenwoordigende activiteiten. Tijd die raadsleden besteden

gemeente en de raad is het algemeen bestuur, welke aan het hoofd van

aan bijvoorbeeld commissievergaderingen, raadsvergaderingen en

de gemeente staat.

overleg met de fractie vallen onder bestuurlijke activiteiten. Tot de
volksvertegenwoordigende activiteiten behoren contacten met burgers

Het dualisme heeft kerndoelen voor de lange termijn gesteld:

in alle vormen, variërend van activiteiten in maatschappelijke
organisaties, tot persoonlijk contact met (groepen van) burgers en

•

Herstel van de positie van de gemeenteraad als het belangrijkste

werkbezoeken.1

lokale politieke forum;
•

•

•

Herstel van de volksvertegenwoordigende functie van de

3.2 Terugblik op de éénmeting

gemeenteraad;

In de éénmeting2 zijn de belangrijkste recente feiten en ontwikkelingen

Versterking van de herkenbaarheid van het lokale bestuur voor de

met betrekking tot het dualisme in relatie tot de gemeenteraad en de

burger; en

tijdsbesteding van raadsleden inzichtelijk gemaakt. Uit

Versterking van de positie van de burgemeester in het

evaluatieonderzoek naar de werking van het dualisme19 blijkt dat het

gemeentelijke bestuursstelsel.

dualisme geleidelijk ‘indaalt’ in de dagelijkse praktijk en dat raadsleden

18

Berenschot. (2004). Evaluatie van de wet dualisering gemeentebestuur: Eindrapport. Utrecht: Berenschot.

19

Brief van de Staatssecretaris Bijleveld-Schouten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, d.d. 11 december 2008. ‘Staat van de dualisering’. 2008/0000613361, bijlage 2.
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het dualisme geleidelijk aanvaarden. Als gevolg ontstaat geleidelijk een

2.

Goede informatieverstrekking; De informatiestroom tussen raad

cultuurverandering welke per gemeente sterk verschilt. Dit komt mede

en college is (nog) niet goed vormgegeven. Dit is te wijten aan de

doordat de omvangrijke en ingrijpende structuurwijzingen enige tijd

ruimte die de grifﬁer hiervoor krijgt. Ook de kwaliteit van de

nodig hebben om geaccepteerd te worden en geïntegreerd te worden

beleidsstukken is volgens raadsleden niet altijd goed. De

in hun omgeving. De conclusie van het evaluatieonderzoek is dat de

ambtelijke organisatie is (nog) niet altijd in staat of geneigd tot het

dualisering in voldoende mate is geslaagd, ondanks dat blijkt dat

opstellen van duale beleidsstukken. De beleidsstukken zijn vaak

raadsleden (nog) veel tijd besteden aan bestuurlijke activiteiten.

lang en niet goed leesbaar door het gebruik van lange zinnen en

19

ambtelijk taalgebruik.
Kijkend naar de aanbevelingen van de Stuurgroep Evaluatie

3.

Fractieondersteuning; Fractieondersteuning kan een bijdrage

Dualisering Gemeentebestuur is de tijdsbesteding nog niet

leveren om de tijdsbesteding van raadsleden aan bestuurlijke

gereduceerd en de verdeling tussen de tijdsbesteding aan

activiteiten te verlagen. 29% van de raadsleden maakt geen

volksvertegenwoordigende activiteiten en bestuurlijke activiteiten nog

gebruik van

steeds niet in balans. De balans kan in evenwicht komen door het

fractieondersteuning.

aantal uren dat raadsleden aan volksvertegenwoordigende activiteiten

4.

Training en opleiding; Er is sprake van een verschil in kennisniveau

besteden omhoog te brengen en/of het aantal uren dat zij aan

tussen de raad en de ambtelijke organisatie. Dit betreft

bestuurlijke taken besteden omlaag te brengen. Dit zorgt voor een

voornamelijk de kennis over de werking van de lokale politiek

verschuiving in de relatieve tijdsbesteding. Ook volgens Denters, De

en enkele politieke vaardigheden als debatteren en beïnvloeden.

Groot & Klok (2008) zijn raadsleden sinds de dualisering niet meer

Hierdoor zijn raadsleden extra tijd kwijt aan het lezen van

belang gaan hechten aan hun volksvertegenwoordigende rol. De tijd

beleidsstukken, het voorbereiden van vergaderingen en het

die raadsleden besteden aan contacten binnen en buiten het stadhuis
is onveranderd gebleven.20

nemen van besluiten rondom beleidsstukken.
5.

Aantal uren; Veel raadsleden pleiten voor het toeschrijven van
meer uren per maand voor het raadswerk en hogere

Net als uit het evaluatieonderzoek uit 2004 blijkt ook uit

vergoedingen. De commissie Aarts is echter van mening dat het

evaluatieonderzoek uit 2008 dat raadsleden steeds minder vrije tijd

raadslidmaatschap een deeltijdfunctie moet blijven. Dit omdat

hebben. Om deze reden is het niet aan te bevelen het aantal uur dat

het raadslid met één been in de maatschappij moet staan om de

raadsleden per week aan volksvertegenwoordiging besteden

mening en wensen van de burgers zo goed mogelijk te kunnen

zonder meer te verhogen. Zij zitten vaak al aan het maximaal aantal te

horen21.

21

besteden uren per maand en kunnen of willen hier geen extra tijd voor
vrijmaken. Om de balans

3.3 Tweemeting

tussen volksvertegenwoordiging en bestuurlijke taken gelijk te trekken,

Uit de éénmeting blijkt dat het dualisme voldoende is geslaagd. “Het

is het relevant de bestuurlijke taken van raadsleden anders in te richten

dualisme is gaandeweg de standaard geworden in het decentrale

en zo het totaal aantal uren te verlagen. Er is volgens de

bestuur, staat als uitgangspunt niet ter discussie en functioneert op

commissie Aarts21 belangrijke efﬁciencywinst te boeken in de wijze

hoofdlijnen zoals beoogd”19. Sindsdien zijn geen landelijke

waarop raadsleden het raadswerk vormgeven. Volgens de commissie

evaluatieonderzoeken uitgevoerd naar het dualisme. Wel heeft er op 12

Aarts zijn de vijf knelpunten – efﬁciënte vergaderingen, goede

maart 2009 een Algemeen Overleg plaatsgevonden over de brief van

informatieverstrekking, fractieondersteuning, training en opleiding en

Staatsecretaris Bijleveld-Schouten van 17 december 2008, betreffende

aantal uur – mogelijk anders vorm te geven:

“de Staat van de dualisering”19 met de vaste commissie voor BZK. In

2

2010 heeft de staatsecretaris de kamer onder andere geïnformeerd
1.

Efﬁciënte vergaderingen; De vele vergaderingen en stukken

over de immuniteit van (niet-)raadsleden in bijzondere voorbereidende

leggen een onevenredig beslag op de tijd van raadsleden. Er zijn

vergaderingen, de mogelijkheid van tussentijdse raadsontbinding en

veel vergaderingen en met het commissie- en raadswerk wordt

over het aftreden van wethouders22. Ook heeft zij de Kamer

dubbel werk geleverd. Daarnaast krijgen raadsleden teveel

geïnformeerd over de voorbereiding van nieuwe wijzigingen van de

papieren informatie te lezen.

Gemeente- en de Provinciewet, waarin een aantal van de door de

20

Denters, B., Groot, de, M., & Klok, P.J. (2008). Een wezenlijke vertegenwoordiging der burgerij. Congresuitgave Staat van de Dualisering, pp. 59-73.

21

Commissie Aarts (2008). Van werklast naar werklust: Aanbevelingen om het werk van lokale politici (nog) leuker te maken.

22

Brief van de Staatssecretaris Bijleveld-Schouten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, d.d. 22 april 2010. ‘Toezeggingen AO Staat van de dualisering’, 2010/0000120375,

bijlage 1.
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staatsecretaris gedane voorstellen in het kader van de Staat van de
dualisering zijn meegenomen. Enkele wijzigingen van de Gemeente- en

3.3.2 Op het tweede gezicht

Provinciewet in verband met de evaluatie van de dualisering van het

In het rapport van het Actieprogramma Lokaal Bestuur (2009) ‘Op het

gemeente- en provinciebestuur hebben inmiddels plaatsgevonden.23

tweede gezicht; gemeentelijke vergaderpraktijken nader beschouwd’

Ook is tijdens het kabinet Rutte door enkele fracties een wetsvoorstel

worden een reeks illustratieve en inspirerende voorbeelden van

ingediend om het aantal gemeenteraadsleden terug te brengen.24

vergaderpraktijken gegeven. “Er is niet één goed standaard

Daarnaast hebben enkele rapporten, die in de volgens subparagrafen

vergadermodel voor alle gemeenten. Elke gemeente zal haar eigen

kort aan bod komen, gehoor gegeven aan de aanbevelingen van de

model moeten vormgeven om aan te sluiten bij de eigen wensen en

commissie Aarts.

mogelijkheden”.26 Volgens het Actieprogramma Lokaal Bestuur zijn er
zes bouwstenen waarlangs de vergaderpraktijk is ingericht.

3.3.1 Raadsleden en werkdruk
De initiatiefgroep Burgers en Gekozen Burgers (2009) ‘Raadsleden en

1.

Vergaderdoelen kunnen per bijeenkomst gescheiden zijn (aparte

Werkdruk’ heeft onderzoek gedaan naar werkvormen van

bijeenkomsten voor beeld-, oordeels- en besluitvorming), maar

gemeenteraadsleden. De wijze waarop gemeenteraden werken en

één bijeenkomst kan ook verschillende vergaderdoelen dienen (in

ondersteund worden door de grifﬁe kan volgens de initiatiefgroep van

dezelfde bijeenkomst alle drie de fases doorlopen).

invloed zijn op werkdruk van raadsleden en daarmee de

2.

Vergaderingen kunnen plenair of in subgroepen plaatsvinden.

behapbaarheid van het raadswerk. Een signaal daarvoor is het

3.

Verschillende sessies kunnen gelijktijdig (parallel) of op

(tussentijds) afhaken van raadsleden en het (opnieuw) verkiesbaar
stellen na aﬂoop van de huidige periode, omdat zij het raadswerk niet

verschillende tijden (in serie) plaatsvinden.
4.

meer kunnen combineren met andere werkzaamheden. Dualisering
heeft bijgedragen aan meer zelfbewustzijn bij veel gemeenteraden en

deelname aan een bijenkomst kan ook ﬂexibel zijn.
5.

heeft geleid tot professionalisering van raadsleden en ondersteuning
van de raad door de grifﬁer. Dit heeft volgens de initiatiefgroep geleid

Een bijeenkomst kan bestaan uit vaste deelnemers, maar

De vergaderstructuur kan zowel een vaste als een ﬂexibele
indeling naar inhoud hebben.

6.

Er kan sprake zijn van wel of geen limiet aan spreektijden.

tot druk in urenbelasting, maar ook druk in het dragen van
verantwoordelijkheid. Dit wordt als een probleem ervaren. “Zolang de

Ook vraagt een ordelijke vergaderpraktijk om organisatie en regie om

feitelijke urenbelasting van het raadswerk echter van die omvang is dat

het democratisch proces waarvan de raadsvergadering deel uitmaakt,

het lastig combineerbaar is met andere activiteiten, zal de drempel voor

goed te (onder)houden. Het is een werkproces waarbij de verschillende

potentieel geïnteresseerden (te) hoog zijn”. Volgens de initiatiefgroep

spelers en schakels een belangrijke rol vervullen in het succes of falen

is tijdsbesteding een belangrijke factor, maar niet de enige factor. Ook

ervan.26

25

de mentale druk, zoals raadsleden die beleven, is punt van aandacht.
Bijna de helft van de raadsleden geeft aan het raadswerk als zwaarder

3.3.3 De staat van het bestuur 2010

te beleven dan enkele jaren terug. De werkdruk van de raadsleden blijkt

In het rapport ‘De staat van het bestuur 2010’ zijn uitspraken gedaan

voornamelijk een probleem te zijn voor raadsleden die jonger zijn dan

over de problemen bij de kandidaatstelling, welke onder andere zouden

50 jaar met een betaalde baan en meestal een gezin. Het

voortkomen uit het dalende ledental van de politieke partijen. Terwijl

combineren van het raadswerk met andere activiteiten wordt als

het ledental in 2010 is gegroeid ten opzichte van 2006, zijn de

probleem ervaren. Net als de commissie Aarts is de initiatiefgroep van

opzichte van 2006, zijn de problemen bij de kandidaatstelling van

mening dat het raadswerk geen fulltime baan zou moeten worden,

geschikte kandidaten tussen 2006 en 2010 nagenoeg gelijk gebleven.

maar een nevenfunctie moet blijven. “We koesteren de

Zowel in 2006 als in 2010 wordt het grote tijdsbeslag van het raads-

volksvertegenwoordigers die vanuit betrokkenheid bij de samenleving,

werk, gevolgd door de onvoldoende geachte beloning door de

vanuit politiek idealisme, maar ook vanuit een persoonlijke

afdelingen en lokale partijen als belangrijkste reden genoemd.27

gedrevenheid inhoud geven aan deze taak”.25 De werkdruk is steeds
lastiger behapbaar en van invloed op de ontwikkeling van het
raadswerk en de lokale democratie.25

23

Kamerstukken II 2010/11, 90902, nr.19

24

Kamerstukken II 2011/12, 33084, nr.3

25

Initiatiefgroep Burgers en Gekozen Burgers (2009). Raadsleden en Werkdruk. Gemeenten Almere, Apeldoorn, Leeuwarden en Voorst.

26

Actieprogramma Lokaal Bestuur (2009). Op het tweede gezicht; vergaderpraktijken nader beschouwd. Den Haag: VNG, p.29.

27

Ministerie van Binnenlandse Zaken (2010). Staat van bestuur 2010. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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3.4 Conclusie
De dualisering van het gemeentebestuur is voldoende geslaagd en de
standaard geworden in het decentrale bestuur. Het combineren van het
raadswerk met andere activiteiten wordt als probleem ervaren. De
tijdsbesteding aan het raadswerk en de beloning zijn van invloed op
het vinden en behouden van raadsleden. De grifﬁe kan een rol spelen
in het naar beneden brengen van de tijdsbesteding. Ook is het aan te
bevelen de bestuurlijke activiteiten efﬁciënter in te richten. Elke
gemeente heeft daarbij eigen wensen en mogelijkheden om vorm te
geven aan het eigen, in de gemeente werkend vergadermodel.

Alexander Scheek
Raadslid VVD gemeente Spijkenisse

“

Het raadswerk is meer hobby dan werk. In dat
kader is het voor mij lastig om een objectieve
beoordeling te doen van de tijdsbesteding. Hobby
en werk lopen eigenlijk zo door elkaar heen. Jezelf

inzetten voor je eigen stad, het lokaal bestuur en de
ontmoetingen met inwoners en bedrijven geeft veel energie.

Grofweg heb ik mij tot doel gesteld om minimaal de tijd die ik
op ons stadhuis doorbreng ook door te brengen met en tussen
onze inwoners en bedrijven. Daar doen we het namelijk voor! De
ervaring die ik heb opgedaan in de politiek alsmede de opgedane
kennis van de gemeentelijke organisatie middenin in de dynamiek
van de regio Voorne-Putten alsmede de stadsregio Rotterdam is
van onschatbare waarde.

Het vinden van een balans tussen werk, gezin en raadswerk is
wel iets waar wij als gezin vooraf goed naar hebben gekeken. We
maken echt tijd vrij voor het gezin en hebben gezien dat onze
sociale contacten met familie, vrienden en kennissen daardoor
wel zijn afgenomen of in ieder geval vaak in het gedrang komen.
We hebben echter geen spijt van deze gemaakte keuze. Het
mogen doen van raadswerk is wat mij betreft nog steeds een
grote eer en ik zou het niet willen missen!
linkedin.com/in/alexanderscheek
twitter.com/AlexanderScheek
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4. Tijdsbesteding
Dit hoofdstuk staat in het teken van de beantwoording van de tweede

4.2 Tijdsbesteding naar gemeentegrootte

onderzoeksvraag: ‘Wat is de tijdsbesteding van gemeenteraadsleden in

In Figuur 1 is de gemiddelde tijdsbesteding per week naar

Nederland in 2012 en in hoeverre verschilt deze van de

gemeentegrootte weergegeven. Ten opzichte van 2009 laten

tijdsbesteding in 2007 en 2009?’. Na de algemene tijdsbesteding

raadsleden binnen alle gemeentegrootten in 2012 een toename

komen de tijdsbesteding naar gemeentegrootte, politieke partij, leeftijd,

in tijdsbesteding zien, met uitzondering van raadsleden in

ervaring, geslacht, rol en functie aan de orde. Vervolgens is ook

gemeenten met een gemeentegrootte tussen de 100 en 150.000

gekeken naar de tevredenheid over de totale tijdsbesteding, de

inwoners. De tijdsbesteding van raadsleden in de grootste

mogelijkheid om papierloos te vergaderen, het verschil in

gemeenten is met 18,2% het meest gestegen, terwijl in deze

tijdsbesteding tussen raadsleden met en zonder betaalde baan en/of

gemeenten in 2009 nog sprake was van afname in

opleiding en de mening van raadsleden ten opzichte van het raadswerk

tijdsbesteding ten opzichte van 2007. Ook de raadsleden in

als fulltime functie. Het hoofdstuk besluit met een conclusie.

gemeenten met een gemeentegrootte tussen 14 en 30.000
inwoners besteden gemiddeld 14,8% meer tijd aan het raads-

4.1 Algemeen

werk dan in 2009.

Aan de gemeenteraadsleden is gevraagd om voor 16 verschillende
werkzaamheden aan te geven hoeveel tijd zij, afgerond op hele uren,

Net als in 2007 besteden raadsleden in de grootste gemeenten

gemiddeld per maand daaraan besteden. Door het gemiddeld aantal

de meeste tijd aan het raadswerk, terwijl in 2009 de raadsleden

uren per maand per werkzaamheid bij elkaar op te tellen is berekend

in de gemeenten met een gemeentegrootte tussen de 100 en

hoeveel uren gemeenteraadsleden in totaal gemiddeld per maand aan

150.000 inwoners de meeste tijd aan het raadswerk

het raadslidmaatschap besteden28.

besteedden. In deze gemeenten is nu juist sprake van een
afname. Net als in 2007 en 2009 besteden raadsleden uit

Uit de verschillende werkzaamheden blijkt dat het raadslidmaatschap

gemeenten tot en met 30.000 inwoners minder uren dan

in Nederlandse gemeenten een gemiddelde tijdsbesteding van 72,64

gemiddeld aan het raadswerk. De onderlinge verschillen tussen

uur per maand vergt. Dit betekent dat raadsleden gemiddeld 16,76 uur

raadsleden uit kleine en grote gemeenten zijn in 2012 groter dan

per week besteden aan het raadswerk. In 2009 wees de éénmeting

in 2009. Net als in 2007 besteden raadsleden uit de grootste

uit dat de gemiddelde tijdsbesteding van raadsleden op dat moment

gemeenten in 2012 meer dan tweemaal zoveel tijd aan het

13,95 uur per week was. In drie jaar tijd is de gemiddelde

raadswerk als raadsleden uit de kleinste gemeenten.

29

tijdsbesteding met 20,2% gestegen30. Terwijl in 2009 nog sprake was
van een lichte daling met 0,4% in tijdsbesteding ten opzichte van 2007.

4.3 Tijdsbesteding naar politieke partij

In 2007 wees de nulmeting uit dat de gemiddelde tijdsbesteding van

Figuur 2 geeft een overzicht van de gemiddelde tijdsbesteding

raadsleden op dat moment 14,01 uur per week was. Op jaarbasis komt

per week verdeeld naar politieke partij. Raadsleden van D66,

dit neer op een totale stijging van de tijdsbesteding van het raadswerk

GroenLinks, PvdA, SP en lokale partijen16 maken meer uren dan

in 2012 met 1.336.426 uur ten opzichte van 2009. In Tabel 1 is de

gemiddeld. De hogere tijdsbesteding van raadsleden van D66,

gemiddelde tijdsbesteding van raadsleden per week over de jaren heen

GroenLinks en de SP kan te maken hebben met de

zichtbaar.

gemeentegrootte. Deze partijen zijn vooral in grotere gemeenten

31

vertegenwoordigd. Uit 4.2 blijkt dat de gemiddelde
Uren per week 2007

Uren per week 2009

Uren per week 2012

(N=2686)

(N=1508)

(N=2479)

14,01

13,95

16,76

tijdsbesteding per week stijgt naarmate een gemeente groter is.
Voor raadsleden van de PvdA en lokale partijen is de hoge

Tabel 1 Gemiddelde tijdsbesteding raadsleden per week

28

Het totaal aantal uren per maand is ook voor raadsleden zichtbaar in de webenquête. Deze vraagstelling komt daarmee niet overeen met de vraagstellingen uit 2007 en

2009. Doordat, net als in voorgaande onderzoeken, het totaal aantal uren per maand ook voor raadsleden zichtbaar is blijft de vergelijking overeind.
29

Het aantal uren per week is in 2012 berekend door het aantal uren per maand te vermenigvuldigen met 12 (aantal maanden per jaar) en vervolgens te delen door 52

(aantal weken per jaar). Deze berekening wijkt hiermee af van de nul- en éénmeting, waarbij het aantal uren per week is berekend door het aantal uren per maand te delen
door 30 (aantal dagen per maand) en vervolgens te vermenigvuldigen met 7 (aantal dagen per week).
30

(2,81 / 13,95) *100

31

9.139 raadsleden * 2,99 uur per week x 52 weken.
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tijdsbesteding niet te verklaren op basis van gemeentegrootte.

georiënteerde partijen. Van lokale en samengevoegde partijen is niet

De lokale partijen zijn juist minder vertegenwoordigd in grotere

duidelijk of deze links of rechts georiënteerd zijn. Deze partijen zijn

gemeenten. Raadsleden van de SP besteden met 18,9 uur per

daarom ondergebracht in de categorie ‘overige’.35

week gemiddeld de meeste tijd aan het raadswerk. Raadsleden
van CDA, ChristenUnie, SGP, VVD en samengevoegde partijen

Net als in 2007 en 2009 besteden ‘links’ georiënteerde raadsleden

zitten qua tijdsbesteding onder het gemiddelde. Figuur 2 laat in

meer uren per week aan het raadswerk dan raadsleden van ‘rechts’

vergelijking met 2007 en 2009 enkele opvallende verschuivingen

georiënteerde partijen of raadsleden van de ‘overige’ partijen. De

in de gemiddelde tijdsbesteding zien. Terwijl raadsleden van

verschillen in tijdsbesteding zijn deels te verklaren door de

de SP in 2009 ten opzichte van 2007 gemiddeld ruim 3 uur per

gemeentegrootte. Raadsleden van links georiënteerde partijen zijn

week minder tijd aan het raadswerk waren gaan besteden, ligt

relatief meer vertegenwoordigd in grotere gemeenten (meer dan 50.000

het gemiddeld aantal uur per week in 2012 ruim boven het

inwoners) en minder in de kleinere gemeenten (minder dan 50.000

gemiddelde van 2007. Raadsleden van de SP besteden

inwoners) dan raadsleden van rechts georiënteerde en overige partijen.

gemiddeld bijna 8 uur per week meer tijd aan het raadswerk dan

Uit paragraaf 4.2 blijkt dat de gemiddelde tijdsbesteding per week stijgt

in 2009. Opvallend is dat raadsleden van de SGP in 2009 ten

naarmate een gemeente groter is. Links georiënteerde raadsleden

opzichte van 2007 ruim 5 uur per week meer tijd aan het

voeren daarnaast relatief vaker oppositie (49,1%) dan rechts

raadswerk waren gaan besteden. Raadsleden van de SGP

georiënteerde raadsleden (30%) en ook iets meer dan overige

besteden in 2012 ruim 3,5 uur per week minder tijd aan het raadswerk

raadsleden (47,6%). Uit paragraaf 4.7 blijkt dat de gemiddelde

dan in 2009. De achtergronden van deze grote verschuiving in

tijdsbesteding van oppositiepartijen hoger is dan van coalitiepartijen.

tijdsbesteding zijn niet onderzocht.

Bij de links georiënteerde partijen zijn relatief meer vrouwelijke
raadsleden (31,9%) dan bij de rechts georiënteerde (23,4%) en overige

Naast een verdeling naar politieke partij is ook bezien hoe de

partijen (22,3%). Uit paragraaf 4.6 blijkt dat vrouwen gemiddeld meer

tijdsbesteding is verdeeld naar politieke oriëntatie. De politieke partijen

tijd aan het raadswerk besteden dan mannen. Ook de functie – raadslid

SP, GroenLinks, PvdA en D66 vallen onder de ‘links’ georiënteerde

of fractievoorzitter – is een verklaring voor het verschil.

partijen. De overige landelijke politieke partijen SGP, VVD , CDA en

Fractievoorzitters besteden volgens paragraaf 4.8 iets meer tijd aan

32

33

ChristenUnie34 zijn ondergebracht in de categorie ‘rechts’
Gemiddelde tijdsbesteding per week naar gemeentegrootte
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Figuur 2 Gemiddelde tijdsbesteding per week naar politieke partij

Voor D66 is, vooral na deelname aan het tweede kabinet Balkenende, de aanduiding ‘links’ minder zeker. Volgens http://www.parlement.com/9291000/modulesf/

g61o6303 kan de partij niettemin als ‘centrum-links’ georiënteerde politieke partij worden gezien.
33

De politieke partijen VVD en CDA worden ten aanzien van de standpunten met betrekking tot inkomens, overheidsingrijpen en gezagshandhaving bij ‘rechts’ ingedeeld.

Op het gebied van ethische vraagstukken (abortus, euthanasie) geldt de VVD volgens http://www.parlement.com/9291000/modulesf/g61o6303 echter eerder als ‘links’.
34

De ChristenUnie neemt zowel enigszins linkse als rechtse standpunten in. Volgens http://www.parlement.com/9291000/modulesf/g61o6303 hoort de partij thuis aan de

rechterkant van het politieke spectrum.
35
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het raadswerk dan reguliere raadsleden. Er zijn procentueel minder

4.6 Tijdsbesteding naar geslacht

fractievoorzitters bij de rechts (29,3%) georiënteerde partijen dan bij de

Vrouwelijke raadsleden besteden (18,5 uur per week), net als in 2007

links (37,8%) georiënteerde en overige (36,9%) partijen. De leeftijd en

en 2009, gemiddeld 2,3 uur per week meer tijd aan het raadswerk dan

ervaring zijn geen verklaring voor het verschil. Diverse factoren samen

hun mannelijke collega’s (16,2 uur per week). Het verschil in

verklaren mogelijk het verschil in gemiddelde tijdsbesteding naar

tijdsbesteding naar geslacht is afgenomen ten opzichte van 2009.

politieke oriëntatie.

Vrouwelijke raadsleden besteden in 2012 relatief 14,5% meer tijd aan

4.4 Tijdsbesteding naar leeftijd
De vraag naar de leeftijd van raadsleden is in 2012, net als in 2009,

het raadswerk dan mannelijke raadsleden, terwijl dit in 2009 nog 17,6%
was. In 2007 was het relatieve verschil tussen mannelijke en
vrouwelijke raadsleden met 9,9% het kleinst.

aan het eind van de enquête gesteld. Hierdoor is van een deel van de
raadsleden de leeftijd niet bekend. Uit de analyse komt naar voren dat

4.7 Tijdsbesteding naar rol

de raadsleden van wie de leeftijd niet bekend is, een tijdsbesteding

Bij de vergelijking naar rol is onderscheid gemaakt tussen raadsleden

laten zien die iets (0,25 uur ofwel 15 minuten per week gemiddeld)

die zitting hebben in de coalitie en raadsleden die oppositie voeren.

lager ligt dan het algemene gemiddelde. In 2009 zijn geen gegevens

Het verschil in gemiddelde tijdsbesteding per week van raadsleden die

over de tijdsbesteding naar leeftijd opgenomen, waardoor enkel een

in een coalitiepartij zitten en raadsleden die oppositie voeren, is ten

vergelijking met 2007 mogelijk is. Net als in 2007 besteden

opzichte van 2009 iets afgenomen. Raadsleden uit

raadsleden tussen de 31 en 45 jaar de minste tijd (15,5 uur per week)

oppositiepartijen besteden gemiddeld 1,9%, ofwel 19 minuten per

aan het raadswerk ten opzichte van de andere leeftijdscategorieën.

week, meer tijd aan het raadswerk dan raadsleden uit coalitiepartijen.

Raadsleden tussen de 19 en 30 jaar besteden gemiddeld de meeste

In 2009 was dit verschil nog 3,3%, ofwel 30 minuten per week.

tijd (18,9 uur per week) aan het raadswerk. Zij besteden gemiddeld
ruim 3 uur per week meer tijd aan het raadswerk dan raadsleden

4.8 Tijdsbesteding naar functie

tussen de 31 en 45 jaar oud. Raadsleden tussen de 31 en 60 jaar oud

Bij de vergelijking naar functie is onderscheid gemaakt tussen

besteden minder uren dan gemiddeld aan het raadswerk.

‘reguliere’ raadsleden en fractievoorzitters. Overigens zijn de

Raadsleden die jonger en raadsleden die ouder zijn, besteden meer

zogenaamde steunfractieleden niet in dit overzicht meegenomen.

uren dan gemiddeld aan het raadswerk dan gemiddeld.

Fractievoorzitters zijn raadsleden, maar zijn daarnaast ook politiek

4.5 Tijdsbesteding naar ervaring

leider en vaak voorzitter van een groep vertegenwoordigers van een
politieke partij in de gemeenteraad. De fractievoorzitter vormt het

Bij de vergelijking naar ervaring is onderscheid gemaakt tussen

gezicht van de partij en is de woordvoerder van de politieke partij naar

‘weinig’, ‘middel’ en ‘veel’ ervaring, waarbij ‘weinig’ staat voor 1

de media. Raadsleden die de functie van fractievoorzitter vervullen,

zittingsperiode (maximaal 2,5 jaar ervaring), ‘middel’ voor 2

besteden gemiddeld 0,31 uur ofwel bijna 19 minuten per week meer

zittingsperioden (2,5 tot maximaal 6,5 jaar ervaring) en ‘veel’ voor 3

tijd aan het raadswerk dan ‘reguliere’ raadsleden. De functie die

zittingsperioden of meer (6,5 jaar ervaring of langer).36

raadsleden vervullen is vergeleken met de ervaring die zij hebben
als raadslid. 45,5% van de fractievoorzitters heeft 6,5 jaar of langer

Opvallend is dat de gemiddelde tijdsbesteding per week naar ervaring

ervaring met het raadswerk tegenover 29,4% van de raadsleden die

slechts kleine verschillen vertoont. Raadsleden met 2,5 tot maximaal

6,5 jaar of langer ervaring heeft met het raadswerk. Opvallend is dat in

6,5 jaar ervaring besteden per week gemiddeld de meeste tijd (16,9 uur

paragraaf 4.5 naar voren is gekomen dat raadsleden die 6,5 jaar of

per week) aan het raadwerk, maar dit is slechts 3 minuten per week

langer ervaring hebben met het raadswerk minder tijd aan het

meer dan raadsleden met maximaal 2,5 jaar ervaring en 25 minuten per

raadswerk besteden dan raadsleden met minder ervaring. Dit geldt niet

week meer dan raadsleden met 6,5 jaar ervaring of langer. Mensen met

voor fractievoorzitters. Fractievoorzitters besteden meer tijd aan het

tenminste 6,5 jaar ervaring besteden de minste tijd (16,5 uur per week)

raadswerk dan ‘reguliere’ raadsleden.

aan het raadswerk en zitten daarmee 15 minuten onder het algemene
gemiddelde.

36

De duur van de huidige raadsperiode is maximaal 2,5 jaar en duur van eerdere zittingsperioden is maximaal 4 jaar.
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4.9 Tevredenheid over de totale
tijdsbesteding

4.10 Papierloos vergaderen

Op de vraag ‘Bent u tevreden over het totaal aantal uur dat u

maken van papierloos vergaderen. Diverse gemeenteraden zijn

gemiddeld per maand aan raadswerk besteedt’ antwoordt 58,4% van

inmiddels overgestapt op papierloos vergaderen of hebben

de respondenten (N=2478) positief, 19,5% zou graag meer tijd aan

geëxperimenteerd met papierloos vergaderen. Bij papierloos

het raadswerk besteden en de overige 22,2% zou graag minder tijd

vergaderen worden de stukken digitaal uitgewisseld en op een

aan het raadswerk besteden. In 2012 zijn relatief meer raadsleden

computer, laptop of tablet gelezen. Figuur 3 geeft een overzicht van het

tevreden (+11,5%) over het totaal aantal uur dat zij gemiddeld aan het

papierloos vergaderen in gemeenteraden.

Een mogelijkheid om op een andere manier te werken, is gebruik te

raadswerk besteden dan in 2009.37 Relatief minder raadsleden hebben
aangegeven liever meer tijd (-6,2%) en liever minder tijd (-5,3%) aan
het raadswerk te willen besteden. Dit is opvallend, omdat in vergelijking
met 2009 het gemiddeld aantal uren dat raadsleden aan het raadswerk

20.2%

Een deel van de stukken wordt
nog uitgeprint

35.0%

besteden, fors is gestegen.

Net als in 2009 besteden raadsleden die aangeven liever minder tijd
aan het raadswerk te willen besteden, met 18,5 uur per week, de

Geheel papierloos

14.9%

Een deel van de raad vergadert
papierloos
De raad heeft
geëxperimenteerd

7.1%
22.8%

De raad vergadert niet
papierloos

meeste tijd aan het raadswerk. Raadsleden die tevreden zijn of meer
tijd aan het raadswerk zouden willen besteden, spenderen net als in

Figuur 3 Overzicht papierloos vergaderen in gemeenteraad (N=2223)

2009, minder tijd aan het raadswerk dan het landelijk gemiddelde.
Het merendeel van de raadsleden geeft aan dat de raad niet papierloos
Een maatstaf voor de mate van tevredenheid is het antwoord op de

vergadert. Het merendeel van de raadsleden die (bijna) geheel

vraag in hoeverre raadsleden zich opnieuw verkiesbaar stellen voor een

papierloos vergaderen heeft maximaal een half jaar ervaring. In het

volgende raadsperiode. Van de raadsleden die graag meer tijd aan het

merendeel van de gemeenteraden waarvan een deel van de raad

raadswerk willen besteden, geeft 69,8% aan zich opnieuw

papierloos vergadert, zijn plannen om binnen een jaar over te gaan op

verkiesbaar te stellen en geeft 7,5% van de raadsleden aan zich de

papierloos vergaderen. In het merendeel van gemeenten die hebben

volgende periode niet verkiesbaar te stellen als raadslid. Van de

geëxperimenteerd met papierloos vergaderen, komen deze plannen

raadsleden die liever minder tijd aan het raadswerk besteden, stelt

binnen een half jaar tot uitvoering. In het merendeel van de gemeenten

50,1% zich opnieuw verkiesbaar. 17,7% geeft aan zich niet herkiesbaar

waar de raad niet papierloos vergadert, zijn ook plannen om binnen

te stellen. De grootste twijfel om al dan niet opnieuw herkiesbaar te

een jaar over te gaan op papierloos vergaderen, maar geeft 25,8% van

zijn, zit bij de raadsleden die graag minder tijd aan het raadswerk

de raadsleden ook aan dat het onbekend is binnen welk termijn deze

zouden willen besteden, 32,2% van deze raadsleden weet nog niet of

plannen tot uitvoering komen.

hij/zij zichzelf na aﬂoop van de huidige periode weer verkiesbaar stelt.
In vergelijking met 2009 geven relatief minder raadsleden aan dat zij

Volgens raadsleden levert vooral de mogelijkheid om stukken altijd

zich herkiesbaar willen stellen. Een reden hiervoor kan zijn dat

en overal te raadplegen (75,8%), het bij de hand hebben van de juiste

raadsleden in 2009 langer zitting hadden in de raad, waardoor de

(meest actuele) versie van het document (73,6%) en de mogelijkheid

tijdsperiode tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen korter was

om stukken gemakkelijk te bewaren (66,0%) tijdswinst op. Volgens

dan in 2012.

52,5% van de raadsleden levert de communicatie met de
buitenwereld via onder andere social media geen tot nauwelijks tijds-

18

Van de raadsleden die in 2012 hebben aangegeven zich weer

winst op en 19,1% van de raadsleden geeft aan dat dit meer tijd kost.

verkiesbaar te willen stellen na aﬂoop van de huidige ambtsperiode,

Ook de mogelijkheid om aantekeningen te maken levert volgens 37,4%

heeft ruim 40% de ambitie om wethouder te worden in de volgende

van de raadsleden geen tot nauwelijks tijdswinst op en 20,8% van de

ambtsperiode.

raadsleden geeft aan dat dit meer tijd kost.

36

De duur van de huidige raadsperiode is maximaal 2,5 jaar en duur van eerdere zittingsperioden is maximaal 4 jaar.

37

Omdat de vraagstelling bij deze vraag in 2007 anders was dan in 2009 en 2012, is het niet mogelijk een vergelijking met 2007 te presenteren.
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4.11 Betaalde baan en/of opleiding

heeft aangegeven ‘neutraal’ tegenover de stelling te staan (N=2380).

Op de vraag “Heeft u een betaalde baan en/of volgt u een opleiding
naast het raadswerk?“ antwoordt 70,9% van de raadsleden positief. In

In Figuur 4 is te zien dat naarmate de gemeente groter is, meer

2009 beantwoorde 70,2% van de raadsleden deze vraag positief en in

raadsleden van mening zijn dat het raadswerk goed als fulltime functie

2007 beantwoorde 70,9% van de raadsleden deze vraag positief.

ingevuld kan worden. In gemeenten met meer dan 50.000 inwoners
is een meerderheid van de raadsleden van mening dat de functie van

Het raadswerk geldt als een nevenactiviteit. Een groot aantal
gemeenteraadsleden heeft een betaalde baan en/of volgt een opleiding
naast het raadswerk. Raadsleden die geen baan hebben en/of geen
opleiding volgen naast hun raadswerk besteden gemiddeld 19,0 uur
per week aan het raadswerk. Raadsleden met een betaalde baan en/
of opleiding besteden gemiddeld 15,9 uur per week aan het raadswerk.

raadslid goed als fulltime functie ingevuld zou kunnen worden.
Raadswerk als fulltime functie naar gemeentegrootte
> 1500.001

63,7%

100.001-150.000

11,1% 25,2%

61,1%

50.001-100.000

7,4%

52,6%

12,2%

30.001-50.000

volgen naast hun raadswerk besteden, net als in 2007 en 2009, meer

14.001-30.000

33,4%

17,9%

<14.000

34,6%

13,3%

hebben en/of een opleiding volgen.

Raadswerk als fulltime functie

35,2%
Neutraal

Raadsleden die geen betaalde baan hebben en/of geen opleiding

tijd aan het raadswerk dan raadsleden die wel een betaalde baan

31,6%

45,4%

0%

20%

14,3%

40%

40,2%
Raadswerk moet geen fulltime
functie worden

48,7%
52,1%
60%

80%

100%

Figuur 4: De versies van regelingen zijn niet klikbaar in de CVDR.

73,2% van de vrouwelijke raadsleden heeft een betaalde baan en/of
volgt een opleiding naast het raadswerk. Relatief minder
mannelijke raadsleden heeft een betaalde baan en/of opleiding naast

4.13 Conclusie

het raadswerk, namelijk 70,1%. In 2007 en 2009 waren er relatief meer

De gemiddelde tijdsbesteding van raadsleden bedraagt in 2012 16,76

mannelijke dan vrouwelijke raadsleden met een betaalde baan en/of

uur per week. Dit is een stijging van 20,2% ten opzichte van 2009. De

opleiding. Vrouwelijke raadsleden zonder betaalde baan en/of opleiding

onderlinge verschillen in tijdsbesteding tussen raadsleden uit kleine

besteden gemiddeld 21,5 uur per week aan het raadswerk, vrouwelijke

en grote gemeenten zijn in 2012 groter dan in 2009. Bij de gemiddelde

raadsleden met een betaalde baan en/of opleiding besteden gemiddeld

tijdsbesteding naar partij zijn enkele verschuivingen zichtbaar. Net als

17,2 uur per week aan het raadswerk. In 2009 besteedden vrouwelijke

in 2007 en 2009 besteden links georiënteerde partijen gemiddeld meer

raadsleden met een betaalde baan en/of opleiding gemiddeld 15,7 uur

tijd aan het raadswerk dan rechts georiënteerde en lokale en

per week aan het raadswerk en in 2007 was dit gemiddeld 15,0 uur

samengevoegde partijen. Het verschil in tijdsbesteding naar geslacht

per week. Mannelijke raadsleden zonder betaalde baan en/of opleiding

is afgenomen ten opzichte van 2009. Ook het verschil in tijdsbesteding

besteden gemiddeld 18,2 uur per week aan het raadswerk, mannelijke

naar rol is iets afgenomen ten opzichte van 2009. Relatief meer

raadsleden met een betaalde baan en/of opleiding besteden gemiddeld

raadsleden zijn tevreden over het totaal aantal uur dat zij gemiddeld per

15,4 uur per week aan het raadswerk. In 2009 besteedden mannelijke

week aan het raadswerk besteden dan in 2009. Dit is opvallend, omdat

raadsleden met een betaalde baan en/of opleiding gemiddeld 13,3 uur

in vergelijking met 2009 het gemiddeld aantal uren dat raadsleden aan

per week aan het raadswerk en in 2007 was dit gemiddeld 13,6 uur per

het raadswerk besteden, fors is gestegen. In gemeenten met meer dan

week.

50.000 inwoners is een meerderheid van de raadsleden van mening dat
de functie van raadslid goed als fulltime functie ingevuld zou kunnen

4.12 Raadswerk als fulltime functie

worden. Over het algemeen is de tijdsverdeling van raadsleden verder

Aangezien de tijdsbesteding van raadsleden hoog is en het niet altijd

af komen te staan van de aanbeveling van de Stuurgroep om de

gemakkelijk is om het raadswerk te combineren met een betaalde baan

tijdsbesteding te reduceren naar 8 uur per week in kleine gemeenten

en/of opleiding, is aan raadsleden de volgende stelling voorgelegd:

en 15 uur per week in grote gemeenten.

‘De functie van raadslid zou goed als fulltime functie ingevuld kunnen
worden’. 42,6% van de raadsleden is het er (geheel) niet mee eens dat
de functie van raadslid goed als fulltime functie ingevuld kan worden,
tegenover bijna eenzelfde aandeel (41,7%) van de raadsleden dat het
(volledig) eens is met de stelling. De overige 14,7% van de raadsleden

w w w. d a a d k r a c h t . n l
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5. Werkzaamheden
Dit hoofdstuk geeft antwoord op de onderzoeksvraag: ‘Wat is de

van de raadstijd aan vergaderen. Raadsleden besteden in vergelijking

tijdsbesteding gerelateerd aan de werkzaamheden van

met 2009 minder tijd aan vergaderen (-2,3%). De relatieve

gemeenteraadsleden in Nederland in 2012 en in hoeverre verschilt

tijdsbesteding aan bestuurlijke activiteiten is ten opzichte van 2009

de tijdsbesteding aan deze werkzaamheden ten opzichte van 2007

gestegen met 1,5%, terwijl in 2009 ten opzichte van 2007 nog sprake

en 2009?’. Na de behandeling van de werkzaamheden in totaliteit

was van een daling van 2,2%.

komen de werkzaamheden naar gemeentegrootte, politieke partij,
leeftijd, ervaring, geslacht, rol, functie en tevredenheid aan de orde.

De bestuurlijke activiteiten die ten opzichte van 2009 relatief de

De werkzaamheden worden daarbij getoetst aan de aanbeveling van

grootste stijging in tijdsbesteding laten zien, zijn de internetactiviteiten

de Stuurgroep uit de Evaluatie dualisering gemeentebestuur (2004)

(2,2%). De internetactiviteiten laten ook bij de

dat raadsleden tenminste de helft van de tijd buiten het stadhuis door

volksvertegenwoordigende activiteiten relatief de grootste stijging in

zouden moeten brengen. Het hoofdstuk besluit met een conclusie.

tijdsbesteding zien, samen met de activiteiten in maatschappelijke

38

organisaties (beide 1,1%). De internetactiviteiten zijn in totaal met 3,3%

5.1 Algemeen

gestegen ten opzichte van 2009. De bestuurlijke activiteit die de

Aan de raadsleden is gevraagd om bij 16 categorieën van

grootste daling in tijdsbesteding laat zien, is de raadsvergadering

werkzaamheden aan te geven hoeveel uren, afgerond op hele uren, zij

(-1,2%).

gemiddeld per maand aan deze werkzaamheid besteden. Tabel 2 laat
zien wat het relatieve aandeel is van de verschillende werkzaamheden

Aan volksvertegenwoordigende activiteiten besteden Nederlandse

in de totale tijdsbesteding van 2012, 2009 en 2007. Gezien het lage

raadsleden gemiddeld 29,8% van de raadstijd. Activiteiten in

percentage op de categorie ‘overig’ (4,2%) kan worden geconcludeerd

maatschappelijke organisaties en persoonlijk contact vragen daarbij

dat de antwoordcategorieën in hoge mate uitsluitend en betrouwbaar

de meeste tijd. Ten opzichte van 2009 besteden raadsleden in 2012

zijn.

1,0% minder tijd aan volksvertegenwoordigende taken, terwijl in 2009
ten opzichte van 2007 nog sprake was van een stijging van 1,3%. De

In Tabel 2 is onderscheid gemaakt tussen bestuurlijke (intern

grootste daling in tijdsbesteding is zichtbaar bij persoonlijk contact

georiënteerde) en volksvertegenwoordigende (extern georiënteerde)

(-1,7%).

activiteiten. Zo kan onder meer worden getoetst of raadsleden voldoen
aan de aanbeveling om de meeste tijd, oftewel minimaal 50%, te

In Figuur 5 is de relatieve verdeling van tijd aan bestuurlijke en

besteden aan volksvertegenwoordigende activiteiten.

volksvertegenwoordigende activiteiten naar jaren zichtbaar.
Relatieve verdeling van tijd aan bestuurlijke en
volksvertegenwoordigende activiteiten naar jaren

Onder de internetactiviteiten vallen zowel bestuurlijke als
volksvertegenwoordigende activiteiten. De activiteiten lopen uiteen
van het mailen met andere politici tot het bijhouden van een weblog en

75%
65%

het posten en reageren op social media. Uit de interviews tijdens het
vooronderzoek van 2007 is gebleken dat de verdeling van de
internetactiviteiten over bestuurlijke en vertegenwoordigende
activiteiten 2:1 is. Deze verdeling is herbevestigd in de oriënterende
onderzoeken in 2009 en 2012.

55%
45%
35%
25%

Uit Tabel 2 blijkt dat Nederlandse raadsleden in 2012 66% van de tijd
besteden aan bestuurlijke activiteiten. De activiteiten die de meeste tijd
vragen, zijn het lezen van vergaderstukken, nota’s en rapporten. De tijd

Percentage 2007
(N=2699)

Percentage 2009
(N=1507)

Bestuurlijk activiteiten

die raadsleden daaraan besteden, is met 1,9% gestegen ten opzichte

Volksvertegenwoordigende
activiteiten

van 2009. Daarnaast besteden raadsleden veel tijd aan verschillende

Aanbeveling

vergaderingen. In totaal besteden raadsleden bijna één derde (29,7%)

38

Percentage 2012
(N=2479)

Figuur 5 Relatieve verdeling van tijd aan activiteiten naar jaren

In dit hoofdstuk bestaan de verschillen tussen 2007, 2009 en 2012 uit het verschil in percentages. Als bijvoorbeeld een activiteit in 2009 5% van de tijd in beslag nam en in 2012 10%,

staat dit vermeld als een toename met 5%.
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% van het
totaal 2007
(N = 2699)

% van het
totaal 2009
(N = 1507)

% van het
totaal 2012
(N =2479)

Verschil
2009 -2012

Lezen van vergaderstukken, nota’s en rapporten

20,1%

19,3%

21,2%

+1,9%

Fractievergadering

10,6%

9,7%

9,5%

-0,2%

Commissievergadering

9,2%

8,8%

7,8%

-1,0%

Raadsvergadering

8,2%

8,3%

7,1%

-1,2%

Internetactiviteiten: e-mail, internetdiscussies, weblog,
Twitter, etc.

6,3%

5,2%

7,4%

+2,2%

Stadhuiswerk: maken van notities en opstellen
schriftelijke vragen

4,5%

4,3%

4,0%

-0,3%

Partijvergadering/bijeenkomsten

3,9%

3,7%

3,8%

+0,1%

Telefonische contacten

3,9%

3,7%

3,7%

0,0%

1,5%

1,4%

-0,1%

66,7%

64,5%

66,0%

+1,5%

Persoonlijk contact met (groepen van) burgers

6,4%

7,3%

5,6%

-1,7%

Activiteiten in maatschappelijke organisaties, bijv.
verenigingsleven of vrijwilligerswerk

6,8%

6,8%

7,9%

+1,1 %

Buurt- en wijkbijeenkomsten

4,1%

4,5%

3,5%

-1,0%

Werkbezoeken

4,8%

4,4%

4,1%

-0,3%

Politieke avond/spreekuur (e.a. vormen van nieuwe
vergadermodellen; carrousel, ronde- tafelgesprekken,
etc.)

2,7%

3,2%

3,5%

+0,3%

Internetactiviteiten: e-mail, internetdiscussies, weblog,
Twitter, etc.

3,1%

2,6%

3,7%

+1,1%

Contact met media

1,6%

1,9%

1,4%

-0,5%

totaal volksvertegenwoordigende
activiteiten

29,5%

30,8%

29,8%

-1,0%

Overig

3,8%

4,7%

4,2%

-0,5%

Totaal

100,0%

100,0%

100,0%

Bestuurlijke activiteiten

Coalitievergadering

totaal bestuurlijke activiteiten

-

39

Volksvertegenwoordigende activiteiten

overig

Tabel 2 Verdeling van tijd naar bestuurlijke en vertegenwoordigende activiteiten in het raadswerk

39

In 2007 zijn 15 categorieën gebruikt. Op grond van het vooronderzoek in 2009 is de activiteit ‘coalitievergadering’ als 16e categorie toegevoegd. Deze komt terug onder “bestuurlijke

activiteiten”.
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Door de relatieve daling van de tijdsbesteding aan

14 tot 30.000 inwoners is sprake van een daling in relatieve

volksvertegenwoordigende activiteiten en een stijging van de

tijdsbesteding met 0,6% ten opzichte van 2009. Raadsleden uit de

tijdsbesteding aan bestuurlijke activiteiten is de tijdsbesteding van

gemeenten met 50 tot 100.000 inwoners laten relatief de grootste

raadsleden in 2012 verder af komen te staan van de aanbeveling van

stijging zien (4,5%). Raadsleden uit de grootste gemeenten (meer dan

de Stuurgroep om tenminste 50% van de raadstijd buiten het stadhuis

150.000 inwoners) laten relatief de kleinste stijging zien (1,9%).

door te brengen. In absolute aantallen zijn raadsleden zowel meer tijd
gaan besteden aan volksvertegenwoordigende als aan bestuurlijke

Gemeenten met 14 tot 30.000 inwoners besteden relatief de meeste

activiteiten. In Tabel 3 is de gemiddelde tijdsbesteding van raadsleden

tijd aan volksvertegenwoordigende activiteiten. Raadsleden uit de

aan bestuurlijke en volksvertegenwoordigende activiteiten per week

kleinste gemeenten (tot en met 14.000 inwoners) besteden relatief de

over de jaren heen zichtbaar.

minste tijd aan volksvertegenwoordigende activiteiten. Alle
gemeentegrootten laten ten opzichte van 2009 een daling zien in

Uren per week
2007 (N=2699)

Uren per week
2009 (N=1507)

Uren per week
2012 (N=2479)

relatieve tijdsbesteding aan volksvertegenwoordigende activiteiten

Bestuurlijke
activiteiten

9,2

9,6

11,1

gemeenten met 14 tot 30.000 inwoners is sprake van een stijging in

Volksvertegenwoordigende
activiteiten

4,1

4,6

5,0

Tabel 3 Gemiddelde tijdsbesteding aan bestuurlijke en volkvertegenwoordigende activiteiten

5.2 Werkzaamheden naar gemeentegrootte
Figuur 6 toont de relatieve verdeling van de tijdsbesteding aan
bestuurlijke, volksvertegenwoordigende en overige activiteiten naar
gemeentegrootte.
Verdeling tijdsbesteding aan activiteiten naar gemeentegrootte

met uitzondering van gemeenten met 14 tot 30.000 inwoners. In de

relatieve tijdsbesteding met 1,2% ten opzichte van 2009. De daling
is het grootst bij gemeenten met 50 tot 100.000 inwoners (-2,4%).
De daling is het kleinst bij de grootste gemeenten (meer dan 150.000
inwoners) (-1,6%).

Een nadere analyse van de verschillende bestuurlijke activiteiten laat
zien dat er verschillen zijn in tijdsbesteding tussen de verschillende
gemeentegrootten. Naarmate een gemeente groter is, besteden
raadsleden relatief minder tijd aan het lezen van stukken en het
bijwonen van coalitievergaderingen. Voor commissievergaderingen
en stadhuiswerk geldt het omgekeerde; raadsleden besteden relatief
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Figuur 6 Verdeling tijdsbesteding aan activiteiten naar gemeentegrootte (N-2007=2686,
N-2009=1488, N-2012=2479)

tijdsbesteding tussen de verschillende gemeentegrootten.
Naarmate een gemeente groter is, besteden raadsleden relatief
meer tijd aan werkbezoeken. Ook besteden raadsleden naarmate de
gemeente groter is relatief meer tijd aan buurt- en wijkbijeenkomsten,
met uitzondering van de gemeenten met 50 tot 100.000 inwoners. Voor
activiteiten in maatschappelijke organisaties geldt het omgekeerde,
naarmate de gemeente groter is besteden raadsleden relatief minder
tijd aan activiteiten in maatschappelijke organisaties. Dit geldt niet voor
raadsleden uit de kleinste gemeenten (tot en met 14.000 inwoners).

Raadsleden uit gemeenten met 100 tot 150.000 inwoners besteden in
2012 relatief de meeste tijd aan bestuurlijke activiteiten, raadsleden uit
gemeenten met 14 tot 30.000 inwoners het minst. Alle
gemeentegrootten laten ten opzichte van 2009 een stijging zien in

De kleinste gemeenten besteden relatief minder tijd aan activiteiten in
maatschappelijke organisaties dan raadsleden van gemeenten met 14
tot 30.000 inwoners, maar besteden relatief meer tijd aan deze activiteit
dan raadsleden van gemeenten met meer dan 30.000 inwoners.

relatieve tijdsbesteding aan bestuurlijke activiteiten met uitzondering
van de gemeenten met 14 tot 30.000 inwoners. In de gemeenten met
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5.3 Werkzaamheden naar politieke partij

D66 besteden in vergelijking met andere partijen relatief veel tijd aan

In Figuur 7 is de relatieve tijdsbesteding aan activiteiten in 2007, 2009

internetactiviteiten (5,4%) en raadsleden van de SP besteden relatief

en 2012 gerangschikt naar politieke partij. Raadsleden van de SGP

veel tijd aan werkbezoeken (4,9%) en buurt- en wijkbijeenkomsten

besteden, net als in 2007, relatief de meeste tijd aan bestuurlijke

(4,1%).

activiteiten. Raadsleden van de PvdA besteden relatief de minste
tijd aan bestuurlijke activiteiten. Ten opzichte van 2009 besteden de

Naast een verdeling naar politieke partij is ook bezien hoe de

meeste partijen relatief meer of evenveel tijd aan bestuurlijke

tijdsbesteding aan bestuurlijke activiteiten en

activiteiten. Een uitzondering hierop is de ChristenUnie, zij besteden

volksvertegenwoordigende activiteiten verdeeld is naar politieke

relatief minder (-0,8%) tijd aan bestuurlijke activiteiten dan in 2009. De

oriëntatie. De verschillen in tijdsbesteding zijn net als in 2007 en 2009

stijging ten opzichte van 2009 is het grootst bij D66 (6,5%) en de SP

relatief klein.

(5,3%).
Analyse van de bestuurlijke activiteiten laat zien dat alleen de
Raadsleden van de PvdA, het CDA en de lokale partijen16 besteden

tijdsbesteding aan het lezen van stukken een relatief verschil laat

relatief de meeste tijd aan volksvertegenwoordigende activiteiten.

zien. Net als in 2009 besteden links georiënteerde raadsleden (19,5%)

Raadsleden van de samengevoegde partijen en de SGP besteden

minder tijd aan deze activiteit dan rechts georiënteerde raadsleden

relatief de minste tijd aan volksvertegenwoordigende activiteiten. Ten

(21,7%). Raadsleden van lokale en samengevoegde (overige) partijen

opzichte van 2009 besteden de meeste raadsleden relatief minder of

besteden in 2012 relatief de meeste tijd aan het lezen van stukken

evenveel tijd aan volksvertegenwoordigende activiteiten. Een

(22,3%).

uitzondering hierop is, net als bij de bestuurlijke activiteiten, de
ChristenUnie. De ChristenUnie besteedt 1,0% meer tijd aan volksver-

Analyse van de volksvertegenwoordigende activiteiten laat zien dat de

tegenwoordigende activiteiten dan in 2009. Ook de PvdA en het CDA

raadsleden van de overige partijen relatief de meeste tijd besteden aan

laten een lichte groei in tijdsbesteding aan volksvertegenwoordigende

persoonlijk contact met burgers (6,1%). De linkse partijen besteden

activiteiten zien ten opzichte van 2009. De grootste daling ten opzichte

relatief de minste tijd aan activiteiten in maatschappelijke organisaties

van 2009 is zichtbaar bij D66 (-6,4%) en de SP (-6,3%).

(7,3%). Rechts georiënteerde raadsleden besteden relatief de minste
tijd aan buurt- en wijkbijeenkomsten (3,4%), internetactiviteiten (3,5%),

Een nadere analyse van de verschillende bestuurlijke activiteiten laat

werkbezoeken (3,8%) en persoonlijk contact met burgers (5,1%).

zien dat raadsleden van de ChristenUnie, net als in 2009, relatief de
meeste tijd besteden aan het lezen van vergaderstukken en dergelijke
(24,2%). Raadsleden van de SP besteden relatief de minste tijd aan het
lezen van stukken (18,4%). Raadsleden van de SGP besteden van alle

VVD - 2007
VVD - 2009
VVD - 2012

van de samengevoegde partijen besteden relatief de minste tijd aan
activiteiten in maatschappelijke organisaties (7,4%). Raadsleden van
de PvdA besteden relatief de meeste tijd aan persoonlijk contact met

Bestuurlijke activiteiten
Overige activiteiten

Samengevoegde partijen - 2007
Samengevoegde partijen - 2009
Samengevoegde partijen - 2012

activiteiten in maatschappelijke organisaties (9,7%). Raadsleden

Lokale partijen - 2007
Lokale partijen - 2009
Lokale partijen - 2012

Raadsleden van het CDA besteden relatief de meeste tijd aan

SGP - 2007
SGP - 2009
SGP - 2012

contact met burgers en activiteiten in maatschappelijke organisaties.

CU - 2007
CU - 2009
CU - 2012

volksvertegenwoordigende activiteiten zijn zichtbaar bij persoonlijk

CDA - 2007
CDA - 2009
CDA - 2012

De grootste verschillen tussen partijen in de tijdsbesteding aan

SP - 2007
SP - 2009
SP - 2012

(6,9%).

PvdA - 2007
PvdA - 2009
PvdA - 2012

raadsleden van D66 besteden relatief veel tijd aan internetactiviteiten

GroenLinks - 2007
GroenLinks - 2009
GroenLinks - 2012

van SP besteden relatief veel tijd aan partijvergaderingen (7,5%) en
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partijen relatief veel tijd aan raadsvergaderingen (10,2%), raadsleden
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burgers (6,4%). Raadsleden van de ChristenUnie besteden relatief de
minste tijd aan persoonlijk contact met burgers (4,2%). Raadsleden van

w w w. d a a d k r a c h t . n l

Figuur 7 Verdeling tijdsbesteding aan activiteiten naar politieke partij (N-2007=2588,
N-2009=1653, N-2012=2479)
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5.4 Werkzaamheden naar leeftijd

ouder zijn, besteden zij meer tijd aan het lezen van stukken. De oudste

Figuur 8 geeft een overzicht van de verdeling van tijdsbesteding aan

raadsleden besteden 2,0% meer tijd aan het lezen van stukken dan de

activiteiten in 2007, 2009 en 2012 gerangschikt naar leeftijd. De

jongste raadsleden (19,2%). In 2009 besteedden alle

verdeling laat zien dat de oudste raadsleden, net als in 2009, relatief de

leeftijdscategorieën relatief bijna evenveel tijd aan het lezen van

minste tijd aan bestuurlijke activiteiten besteden (64,6%).

stukken. In 2007 besteedden de oudste raadsleden 3,5% meer tijd aan

Raadsleden van 31 tot 45 jaar besteden, net als in 2007 en 2009,

het lezen van stukken dan de jongste raadsleden. De relatieve

relatief de meeste tijd aan bestuurlijke werkzaamheden (68,3%).

tijdsbesteding aan het lezen van stukken is daardoor in 2012 meer

Raadsleden in alle leeftijdsklassen laten een stijging in tijdsbesteding

vergelijkbaar met 2007 dan met 2009. De jongste raadsleden (19-30

aan bestuurlijke activiteiten zien ten opzichte van 2009. Terwijl de

jaar) besteden in 2012 in vergelijking met de andere

oudste raadsleden in 2009 ten opzichte van 2007 nog de grootste

leeftijdscategorieën relatief de meeste tijd aan telefonische contacten

daling lieten zien (-3,2%) laten zij nu de grootste stijging zien ten

(4,4%) en internetactiviteiten (8,3%).

opzichte van 2009 (1,9%).
De verschillen tussen de leeftijdscategorieën in tijdsbesteding aan
In alle leeftijdsklassen is sprake van een daling in de relatieve

volksvertegenwoordigende activiteiten is het grootst bij activiteiten in

tijdsbesteding aan volksvertegenwoordigende activiteiten ten opzichte

maatschappelijke organisaties. Naarmate raadsleden ouder zijn,

van 2009. De daling is het grootst bij de jongste raadsleden (19-30

besteden zij meer tijd aan deze activiteiten. De oudste raadsleden

jaar) met een afname van 2,2%. De oudste raadsleden (ouder dan 60)

besteden ruim 2,8% meer tijd aan activiteiten in maatschappelijke

besteden relatief de meeste tijd aan volksvertegenwoordigende

organisaties dan raadsleden tussen de 46 en 60 jaar oud, die met 6,0%

activiteiten (31,0%). Raadsleden tussen 31 en 45 jaar oud besteden

de minste tijd aan deze activiteit besteden. De jongste raadsleden

in 2012, net als in 2007 en 2009, met 28,3% relatief de minste tijd aan

besteden in 2012 in vergelijking met de andere leeftijdscategorieën

volksvertegenwoordigende activiteiten.

relatief de meeste tijd aan internetactiviteiten (4,1%) en
werkbezoeken (4,4%). Raadsleden tussen de 31 en 45 jaar besteden

Een nadere analyse van de verschillende bestuurlijke activiteiten naar

relatief de meeste tijd aan politieke avonden (3,2%).

leeftijd laat zien dat de verschillen tussen de leeftijdsgroepen ook bij de

Verdeling tijdsbesteding aan activiteiten naar leeftijd
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Figuur 8 Verdeling tijdsbesteding aan activiteiten naar leeftijd (N-2007=2587, N-2009=1490,
N-2012=2201)
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5.5 Werkzaamheden naar ervaring

5.6 Werkzaamheden naar geslacht

Figuur 9 geeft een overzicht van de verdeling van tijdsbesteding aan

In Figuur 10 is te zien dat vrouwelijke raadsleden in 2012, net als in

activiteiten naar ervaring in 2012. Bij de vergelijking naar ervaring is

2009, minder tijd besteden aan bestuurlijke activiteiten dan hun

onderscheid gemaakt tussen ‘weinig’, ‘middel’ en ‘veel’ ervaring,

mannelijke collega’s. Ten opzichte van 2009 besteden vrouwelijke

waarbij ‘weinig’ staat voor 1 zittingsperiode (maximaal 2,5 jaar

raadsleden 1,9% meer tijd aan bestuurlijke werkzaamheden.

ervaring), ‘middel’ voor 2 zittingsperioden (2,5 tot maximaal 6,5 jaar

Mannelijke raadsleden besteden 1,3% meer tijd aan bestuurlijke

ervaring) en ‘veel’ voor 3 zittingsperioden of meer (6,5 jaar ervaring of

werkzaamheden. Het verschil in tijdsbesteding tussen mannen en

langer).

vrouwen is in 2012 (0,9%) relatief kleiner dan in 2009 (1,5%).

De verdeling laat zien dat raadsleden relatief niet meer of minder tijd

Vrouwelijke en mannelijke raadsleden besteden in 2012 relatief

besteden aan bestuurlijke activiteiten naarmate ze meer of minder

evenveel tijd aan volksvertegenwoordigende activiteiten. In 2009

ervaring hebben als raadslid. De relatieve tijdsbesteding aan

besteedden vrouwelijke raadsleden meer tijd aan

volksvertegenwoordigende activiteiten neemt met ongeveer 1% toe

volksvertegenwoordigende activiteiten dan mannelijke raadsleden.

naarmate raadsleden meer ervaring hebben als raadslid. De
tijdsbesteding aan bestuurlijke activiteiten neemt met ongeveer 1% af

Nadere analyse naar tijdsbesteding aan bestuurlijke activiteiten laat

naarmate raadsleden meer ervaring hebben als raadslid.

zien dat mannelijke raadsleden relatief meer tijd besteden aan het lezen
van stukken en vergaderingen (raadsvergaderingen,

Een nadere analyse naar tijdsbesteding aan bestuurlijke activiteiten

coalitievergaderingen, commissievergaderingen en

laat zien dat er relatief kleine verschillen zijn tussen raadsleden met

fractievergaderingen) dan vrouwelijke raadsleden. Dit geldt niet voor

maximaal 2,5 jaar ervaring en raadsleden met 6,5 jaar ervaring of

partijvergaderingen, hieraan besteden vrouwen relatief evenveel tijd als

langer. Raadsleden met maximaal 2,5 jaar en raadsleden met 6,5 jaar

mannen. Vrouwen besteden relatief meer tijd aan stadhuiswerk,

of langer ervaring besteden relatief meer tijd aan het lezen van stukken

telefonische contacten en internetactiviteiten. De relatieve

dan raadsleden met 2,5 tot maximaal 6,5 jaar ervaring. De overige

verschillen in tijdsbesteding aan bestuurlijke activiteiten tussen

verschillen zijn minimaal.

mannelijke en vrouwelijke raadsleden komen overeen met 2007 en
2009.

Nadere analyse naar tijdsbesteding aan volksvertegenwoordigende
activiteiten laat zien dat naarmate raadsleden meer ervaring hebben, zij

Nadere analyse naar tijdsbesteding aan volksvertegenwoordigende

relatief meer tijd besteden aan activiteiten in maatschappelijke

activiteiten laat zien dat vrouwelijke raadsleden relatief meer tijd

organisaties, persoonlijke contacten met burgers en buurt- en

besteden aan internetactiviteiten en werkbezoeken dan

wijkbijeenkomsten. De verschillen in tijdsbesteding zijn het grootst bij
activiteiten in maatschappelijke organisaties. Raadsleden met veel
ervaring besteden bijna 2% meer tijd aan deze activiteit dan
raadsleden met weinig ervaring.

Verdeling tijdsbesteding aan activiteiten naar geslacht
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mannelijke raadsleden. Mannen besteden relatief meer tijd aan activi-

relatieve tijdsbesteding tussen raadsleden uit coalitie- en

teiten in maatschappelijke organisaties en persoonlijke contacten met

oppositiepartijen klein. Raadsleden uit coalitiepartijen besteden relatief

burgers. In 2009 besteedden vrouwelijke raadsleden nog meer tijd aan

de meeste tijd aan activiteiten in maatschappelijke organisaties (8,1%).

activiteiten in maatschappelijke organisaties en persoonlijke contact

Raadsleden uit oppositiepartijen besteden relatief meer tijd aan

met burgers dan hun mannelijke collega’s. Mannen zijn in vergelijking

persoonlijk contact met burgers (5,8%), contact met media (1,7%) en

met 2009 bijna 1,5% meer tijd gaan besteden aan activiteiten in

internetactiviteiten (3,9%). De overige verschillen zijn relatief klein. In

maatschappelijk organisaties, terwijl vrouwen relatief evenveel tijd

vergelijking met 2009 zijn coalitiepartijen relatief meer tijd gaan

besteden aan deze activiteit als in 2009. Bij de overige activiteiten zijn

besteden aan activiteiten in maatschappelijke organisaties dan

de verschillen in tijdsbesteding tussen mannen en vrouwen relatief

oppositiepartijen. Hierdoor besteden coalitiepartijen nu meer tijd aan

klein.

activiteiten in maatschappelijke organisaties dan oppositiepartijen,
terwijl dit in 2009 relatief evenveel was. Daarnaast laten coalitiepartijen

5.7 Werkzaamheden naar rol

in vergelijking met oppositiepartijen een grotere daling in tijdsbesteding

Figuur 11 laat zien dat er een klein verschil is in de relatieve

aan buurt- en wijkbijeenkomsten zien ten opzichte van 2009. Hierdoor

tijdsbesteding tussen raadsleden van coalitiepartijen en raadsleden van

besteden oppositiepartijen in 2012 meer tijd aan buurt- en

partijen die oppositie voeren. Raadsleden van coalitiepartijen besteden

wijkbijeenkomsten dan coalitiepartijen, terwijl in 2009 raadsleden van

in 2012 relatief iets meer tijd aan bestuurlijke activiteiten dan

de coalitiepartijen relatief de meeste tijd aan deze activiteit

raadsleden van oppositiepartijen. Raadsleden die oppositie voeren

besteedden.

besteden daarentegen relatief meer tijd aan volksvertegenwoordigende
activiteiten dan raadsleden van coalitiepartijen.

5.8 Werkzaamheden naar functie
In Figuur 12 is de tijdsbesteding van raadsleden verdeeld naar functie,

Opvallend is dat raadsleden uit oppositiepartijen relatief minder tijd

oftewel verdeeld naar fractievoorzitter en ‘regulier’ raadslid

besteden aan vergaderingen en het lezen van stukken en relatief iets

weergegeven. Overigens zijn de zogenaamde steunfractieleden niet in

meer tijd besteden aan internetactiviteiten dan coalitiepartijen. De

dit overzicht meegenomen. Fractievoorzitters zijn raadsleden, maar zijn

overige verschillen zijn relatief klein. In vergelijking met 2009 zijn

daarnaast ook politiek leider en vaak voorzitter van groep

raadsleden van coalitiepartijen ruim 2,5% meer tijd gaan besteden aan

vertegenwoordigers van een politieke partij in de gemeenteraad. De

het lezen van stukken. Raadsleden van de oppositiepartijen zijn bijna

fractievoorzitter vormt het gezicht van de partij en is de woordvoerder

1,2% meer tijd gaan besteden aan het lezen van stukken. Hierdoor

van de politieke partij naar de media. De speciﬁeke taken die hierbij

besteden nu niet meer de raadsleden van de oppositiepartijen de

horen, zijn niet in dit onderzoek meegenomen. De verschillen in

meeste tijd aan het lezen van stukken, maar de raadsleden van de

relatieve tijdsbesteding tussen fractievoorzitters en raadsleden zijn

coalitiepartijen.

minimaal.

Ook bij de volksvertegenwoordigende activiteiten zijn de verschillen in

Verdeling tijdsbesteding aan activiteiten naar functie
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Figuur 11 Verdeling tijdsbesteding aan activiteiten naar rol (N-2009=1653, N-2012=2479)
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Nadere analyse van de tijdsbesteding aan bestuurlijke activiteiten laat

besteden aan internetactiviteiten. 20,4% van de raadsleden besteedt

zien dat ‘reguliere’ raadsleden relatief 1,4% meer tijd besteden aan

liever meer tijd aan de partijvergadering.

fractievergaderingen dan fractievoorzitters. Fractievoorzitters
besteden relatief 0,9% meer tijd aan internetactiviteiten dan

De wenselijke tijdsverdeling aan volksvertegenwoordigende activiteiten

raadsleden. De overige verschillen zijn relatief klein.

laat zien dat 74,0% van de raadsleden liever meer tijd zou besteden
aan persoonlijke contacten met burgers. 66,4% van de raadsleden zou

Nadere analyse naar tijdsbesteding aan volksvertegenwoordigende

liever meer tijd besteden aan buurt- en wijkbijeenkomsten en 66,3%

activiteiten laat zien dat ‘reguliere’ raadsleden relatief meer tijd

van de raadsleden zou liever meer tijd besteden aan werkbezoeken.

besteden aan activiteiten in maatschappelijke organisaties en
persoonlijk contact met burgers dan fractievoorzitters.

5.10 Conclusie

Fractievoorzitters besteden relatief meer tijd aan internetactiviteiten en

Nederlandse raadsleden besteden in 2012 gemiddeld 66,0% van de

contact met media dan raadsleden. De overige verschillen zijn relatief

tijd aan bestuurlijke activiteiten en 29,8% van de raadstijd gaat op aan

klein.

volksvertegenwoordigende activiteiten. Raadsleden zijn ten opzichte
van 2009 relatief meer tijd gaan besteden aan bestuurlijke activiteiten

5.9 Tevredenheid van raadsleden over
tijdsverdeling

en minder aan volksvertegenwoordigende activiteiten. De

Op de vraag “Bent u tevreden over de huidige verdeling van tijd over

2009. Ten opzichte van 2009 besteden raadsleden uit alle

de verschillende werkzaamheden?” antwoordt 56,5% van de

gemeentegrootten in 2012 relatief meer tijd aan bestuurlijke activiteiten

respondenten (N=2478) positief. 43,5% van de raadsleden zou zijn tijd

en minder aan volksvertegenwoordigende activiteiten, met uitzondering

liever anders indelen. Raadsleden die tevreden zijn, besteden

van gemeenten met 14 tot 30.000 inwoners. Ten opzichte van 2009

gemiddeld 16,0 uur per week aan het raadswerk. Raadsleden die hun

besteden de meeste politieke partijen relatief meer of evenveel tijd aan

tijd liever anders indelen, besteden gemiddeld 17,5 uur per week aan

bestuurlijke activiteiten en minder of evenveel tijd aan

het raadswerk. De verdeling tussen bestuurlijke en

volksvertegenwoordigende activiteiten, met uitzondering van de

volksvertegenwoordigende werkzaamheden is nagenoeg gelijk.

ChristenUnie. Raadsleden van de PvdA, het CDA en de lokale partijen

Raadsleden zijn in 2012 meer tevreden over de verdeling van tijd over

besteden relatief de meeste tijd aan volksvertegenwoordigende

de verschillende werkzaamheden dan in 2007 en 2009.40 In Tabel 4

activiteiten. Raadsleden van de samengevoegde partijen en de SGP

is de tevredenheid over de tijdsverdeling over de verschillende jaren

besteden relatief de minste tijd aan volksvertegenwoordigende

zichtbaar.

activiteiten. ‘Reguliere’ raadsleden besteden relatief 1,4% meer tijd aan

internetactiviteiten zijn in totaal met 3,3% gestegen ten opzichte van

fractievergaderingen dan fractievoorzitters. Raadsleden die tevreden
2007 (N=2267)

2009 (N=1508)

2012 (N=2478)

zijn over de huidige verdeling van tijd besteden gemiddeld 1,5 uur per

Tevreden met
de huidige
tijdsindeling

37,8%

46,9%

56,5%

week minder tijd aan het raadswerk dan raadsleden die hun tijd liever

Zou zijn tijd
liever anders
indelen

62,2%

anders indelen. Over het algemeen is de tijdsverdeling van raadsleden
53,1%

43,5%

verder af komen te staan van de aanbeveling van de Stuurgroep om
tenminste 50% van de raadstijd buiten het stadhuis door te brengen.

Tabel 4 Tevredenheid tijdsverdeling

Aan raadsleden die hun tijd per werkzaamheid liever anders zouden
willen indelen, is per activiteit gevraagd of zij hier het ‘liefst minder’,
‘evenveel’ of ‘meer tijd’ aan zouden willen besteden.

De wenselijke tijdsverdeling aan bestuurlijke activiteiten laat zien dat
64,0% van de raadsleden liever minder tijd zou besteden aan het lezen
van stukken en 29,8% van de raadsleden liever minder tijd zou

40

In 2009 was de vraagstelling: “Bent u tevreden over het huidige aantal uur dat u per werkzaamheid besteedt?”.
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6. Honorering gemeenteraadsleden
Dit hoofdstuk geeft antwoord op de onderzoeksvraag: ‘Wat is de

gemeenten. Hierdoor ontvangen meer raadsleden een hogere

vergoeding die gemeenteraadsleden in Nederland ontvangen voor het

vergoeding.

raadswerk in 2012 en in hoeverre verschilt deze vergoeding van de
vergoeding in 2007 en 2009?’. Na het overzicht van de totale jaarlijkse

In Figuur 13 is een overzicht van de kosten voor vergoedingen aan

kosten voor vergoedingen aan raadsleden wordt ingegaan op het

raadsleden in jaren opgenomen. In 2012 wordt voor € 103.887.148 aan

uurtarief van raadsleden, de kosten per activiteit en de tevredenheid

publieke gelden besteed aan de vergoeding voor Nederlandse

van raadsleden met betrekking tot de vergoeding die zij voor het

raadsleden. Dit is een groei van ruim € 12,6 miljoen (13,9%) ten

raadswerk ontvangen. Het hoofdstuk besluit met een conclusie.

opzichte van de éénmeting in 2009. Bij deze berekening zijn de
deelgemeenten van Amsterdam en Rotterdam niet meegenomen,

6.1 Vergoeding

omdat de deelraadsleden van deze gemeenten niet in dit

In artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en

trendonderzoek zijn betrokken.

commissieleden is de vergoeding voor de werkzaamheden voor
raadsleden vastgesteld.5 Hierin wordt jaarlijks de maximale vergoeding

Een mogelijke verklaring voor de groei is de samenvoeging en

voor raadsleden naar gemeentegrootte vastgesteld. Uit de nulmeting

harmonisatie van gemeentegrootten voor de vergoeding van

van 2007 kwam naar voren dat bijna alle raadsleden de maximale

raadsleden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009. De

vergoeding ontvangen. Van de raadsleden die niet de maximale

oorspronkelijke achttien gemeentegrootten zijn teruggebracht tot

vergoeding ontvangen, is de vergoeding slechts enkele procenten lager

negen gemeentegrootten. De nieuwe vergoeding is de hoogste

dan de maximale vergoeding. Ook in de tweemeting van 2012 komt

vergoeding van de gemeentegrootten die zijn samengevoegd. Dit

naar voren dat de meeste raadsleden de maximale vergoeding

betekent dat voor een groot deel van de raadsleden de vergoedingen

ontvangen. In 2012 zijn de afwijkingen meegenomen in het overzicht

zijn verhoogd.41 Raadsleden ontvangen naast een raadsvergoeding

van de kosten aan vergoedingen op jaarbasis. De berekening wijkt

ook andere vergoedingen. In deze berekening zijn de vergoedingen aan

hiermee af van de nul- en éénmeting, waarin alleen de maximale

fracties, de extra vergoeding aan fractievoorzitters en kosten die

vergoedingen conform het Rechtspositiebesluit zijn gebruikt. De

gemeenten maken voor het mogelijk maken van het raadswerk, zoals

berekening op basis van de oude methoden zou tot een iets hoger

de kosten voor het beschikbaar stellen van vergaderruimte in het

totaalbedrag leiden.

stadhuis en automatisering, niet meegenomen. Dit betekent dat het
werkelijke bedrag voor de kosten aan vergoedingen ten opzichte van
raadsleden hoger ligt.

In vergelijking met 2009 zijn er minder raadsleden, maar zijn er wel
meer grotere gemeenten, door onder andere herindeling van

overzicht kosten vergoedingen in jaren

€ 110.000.000
€ 105.000.000
€ 100.000.000

€ 103.887.147,69

€ 95.000.000
€ 90.000.000
€ 91.243.738,08

€ 85.000.000
€ 80.000.000
€ 75.000.000

€ 83.280.960,36
2007

2009

2012

Figuur 13 Overzicht van de kosten voor vergoedingen aan raadsleden in jaren

41

Wat betekent ‘Dijkstal’ voor ú?: Een overzicht van de veranderingen in de rechtspositie van politieke ambtdragers van provincies, gemeenten en waterschappen. http://www.mijnvak-

bond.nl/Documenten%20MijnVakbond.nl/Overheid/Politieke%20ambtsdragers/watbetekentdijkstalvooru[1][1].pdf, geraadpleegd op 23 augustus 2012
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Nederland heeft 16.742.547 inwoners42. Uitgaande van de totale

het gemiddelde uurtarief met € 0,46 is gedaald ten opzichte van 2009.

vergoedingen op jaarbasis betaalt de Nederlandse burger per hoofd

Het gemiddeld uurtarief van 2012 is € 0,84 hoger dan in 2007.

van de bevolking € 6,20 per jaar aan vergoedingen voor raadsleden.
Ten opzichte van 2009 zijn de kosten per hoofd van de bevolking voor

Figuur 14 geeft het uurtarief van raadsleden in 2012 naar de

vergoedingen van raadsleden met € 0,69 ofwel 12,6% gestegen. In

verschillende gemeentegrootten weer. De vergoeding die raadsleden

2009 betaalde de Nederlandse burger per hoofd van de bevolking

per uur ontvangen blijkt onevenredig verdeeld te zijn. Paragraaf 4.2 laat

€ 5,51 per jaar aan vergoedingen voor raadsleden. In 2007 was dit

zien dat raadsleden in grotere gemeenten meer uren maken dan

€ 5,08 per jaar.

raadsleden in kleinere gemeenten. De bijbehorende gemiddelde
vergoeding per uur is in grotere gemeenten hoger dan in kleinere

In vergelijking met de gemiddelde inﬂatie in Nederland, welke is

gemeenten. Raadsleden uit de kleinste gemeenten (tot en met 8.000

gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) , zijn de vergoedingen

inwoners) ontvangen gemiddeld de laagste vergoeding, namelijk € 4,58

ten opzichte van 2009 € 8.187.62544 meer gestegen dan deze zouden

per uur. Dit is € 8,46 ofwel 64,8% lager dan het gemiddelde uurtarief

stijgen op grond van de gemiddelde inﬂatie. Op basis van de

van 2012. De vergoeding komt overeen met het minimumloon dat

gemiddelde inﬂatie zouden de kosten voor vergoedingen

18- tot 20-jarigen ontvangen.46 Raadsleden in gemeenten met 150

€ 95.699.52245 bedragen.

tot 375.000 inwoners ontvangen daarentegen gemiddeld de hoogste

43

vergoeding, namelijk € 17,58 per uur. Deze hoogste vergoeding per uur

6.2 Uurtarief gemeenteraadsleden

is bijna vier keer zo hoog als de laagste vergoeding. De raadsleden uit

Op basis van de totale tijdsbesteding van raadsleden op maandbasis

gemeenten tot 40.000 inwoners ontvangen een vergoeding die lager is

en het totaal aan vergoedingen is het gemiddelde uurtarief van

dan het gemiddeld uurtarief van 2012. Raadsleden in gemeenten met

raadsleden in 2012 berekend. Dit is berekend door de gemiddelde

meer dan 40.000 inwoners ontvangen een vergoeding die hoger is dan

vergoeding op maandbasis te delen door de gemiddelde tijdsbesteding

het gemiddelde uurtarief van 2012.

op maandbasis. Zowel de gemiddelde totale tijdsbesteding van
raadsleden als de gemiddelde vergoeding verschillen per

6.3 Kosten per activiteit

gemeentegrootte. Het gemiddelde uurtarief dat raadsleden voor hun

Uitgaande van de vergoedingen uit het Rechtspositiebesluit5 en de

raadswerkzaamheden ontvangen, bedraagt € 13,04. Opvallend is dat

gemiddelde tijdsbesteding van raadsleden aan verschillende
activiteiten, kunnen de kosten inzichtelijk worden gemaakt. In Tabel 5 is

Uurtarief raadswerk naar gemeentegrootte

een overzicht van de kosten per activiteit op jaarbasis opgenomen voor

€ 19,00

2007, 2009 en 2012.

€ 17,00
€ 15,00
€ 13,00

De jaarlijkse kosten aan vergoedingen voor bestuurlijke activiteiten van

€ 11,00

raadsleden bedraagt in 2012 ruim € 68,5 miljoen, een stijging van ruim
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raadsleden besteed. In vergelijking met 2009 is dit een stijging met
.0
00

activiteiten wordt ruim € 30,9 miljoen aan vergoedingen voor

€ 3,00
00
0

€ 5,00

00
0

miljoen ten opzichte van 2007. Aan volksvertegenwoordigende

00
0

€ 7,00

0

€ 9,7 miljoen ten opzichte van 2009 en een stijging van ruim € 13,0

0

€ 9,00

Uurtarief 2012
Gemiddelde uurtarief 2012

bijna € 2,9 miljoen en in vergelijking met 2007 is dit een stijging met
ruim € 6,4 miljoen aan vergoedingen voor volksvertegenwoordigende
activiteiten. De kosten voor het vergaderen en het lezen van
vergaderstukken, nota’s en rapporten bedragen bijna € 52,9 miljoen
op jaarbasis. Dit is een stijging van bijna € 6,2 miljoen ten opzichte van
2009 en bijna € 9,6 miljoen ten opzichte van 2007.

Figuur 14 Uurtarief van raadsleden naar gemeentegrootte

42

Bevolkingsteller: http://www.cbs.nl/nl-nl/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/bevolkingsteller.htm, geraadpleegd op 12 juli 2012

43

http://nl.inﬂation.eu/inﬂatiecijfers/cpi-inﬂatie.aspx, geraadpleegd op 23 augustus 2012

44

= € 103.887.147,69 - € 95.699.522,40 = € 8.187.625,29

45

= €91.243.738,08 * (100+1,19)/100) * ((100+1,28)/100) * ((100+2,34)/100) = € 95.699.522,40

46

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-het-minimumloon-per-uur.html, geraadpleegd op 14 augustus 2012
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kosten op
jaarbasis 2007

kosten op
jaarbasis 2009

kosten op
jaarbasis 2012

Verschil
2009 -2012

Vergaderingen

€ 26.566.626,35

€ 29.104.455,68

€ 30.811.710,49

+€ 1.707.254,81

Lezen van vergaderstukken, nota’s en rapporten

€ 16.739.473,04

€ 17.580.548,87

€ 22.062.643,58

+€ 4.482.094,71

Internetactiviteiten: e-mail, internetdiscussies, weblog,
Twitter, etc.

€ 5.246.700,50

€ 5.246.700,50

€ 7.667.793,29

+€ 2.886.297,24

Stadhuiswerk: maken van notities en opstellen
schriftelijke vragen

€ 3.747.643,21

€ 3.956.802,82

€ 4.177.661,99

+€ 220.859,17

Telefonische contacten

€ 3.247.957,45

€ 3.400.845,69

€ 3.832.473,39

+€ 431.627,70

totaal bestuurlijke activiteiten

€ 55.548.400,55

€ 58.824.149,09

€ 68.552.282,74

+€ 9.728.133,65

Persoonlijk contact met (groepen van) burgers

€ 5.329.981,46

€ 6.641.773,11

€ 5.826.114,27

-€ 815.658,84

Activiteiten in maatschappelijke organisaties, bijv.
verenigingsleven of vrijwilligerswerk

€ 5.663.105,30

€ 6.240.526,00

€ 8.202.073,50

+€ 1.961.547,50

Buurt- en wijkbijeenkomsten

€ 3.414.519,37

€ 4.103.145,52

€ 3.663.067,00

-€ 440.078,52

Werkbezoeken

€ 3.997.486,10

€ 4.005.683,33

€ 4.276.559,31

+€ 270.875,98

Politieke avond/spreekuur (e.a. vormen van nieuwe
vergadermodellen; carrousel, ronde- tafelgesprekken,
etc.)

€ 2.248.585,93

€ 2.948.967,75

€ 3.672.587,46

+€ 723.619,71

Internetactiviteiten: e-mail, internetdiscussies, weblog,
Twitter, etc.

€ 2.581.709,77

€ 2.390.748,02

€ 3.833.896,65

+€ 1.443.148,63

Contact met media

€ 1.332.495,37

€ 1.765.504,36

€ 1.497.198,22

-€ 268.306,14

totaal
volksvertegenwoordigende activiteiten

€ 24.567.883,31

€ 28.096.348,10

€ 30.971.496,40

+€ 2.875.148,30

overig

€ 3.164.676,49

€ 4.323.240,88

€ 4.363.368,55

+€ 40.127,67

totaal

€ 83.280.960,35

€ 91.243.738,08

€ 103.887.147,69

+ € 12.643.409,61

Bestuurlijke activiteiten

Volksvertegenwoordigende activiteiten

overig
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6.4 Tevredenheid over tijdsbesteding en
vergoeding

vergoeding volstaat en raadsleden die van mening zijn dat de

Aan raadsleden is de vraag voorgelegd wat hun mening is met

vergoeding te laag is, besteden gemiddeld 2,3 uur per week meer tijd

betrekking tot de vergoeding die zij krijgen voor hun werkzaamheden

aan het raadswerk dan raadsleden die de vergoeding te hoog vinden

als gemeenteraadslid. 3,1% van de raadsleden vindt dat vergoeding

en gemiddeld 1,4 uur per week meer dan raadsleden voor wie de

te hoog is, 53,3% vindt dat de vergoeding volstaat en 43,5% vindt dat

vergoeding volstaat. Raadsleden die de vergoeding te laag vinden,

de vergoeding te laag is. In Figuur 15 is de mening van raadsleden met

besteden meer uren dan gemiddeld aan het raadswerk. Naarmate de

betrekking tot de vergoeding die zij ontvangen weergegeven.

gemeente groter is, besteden raadsleden gemiddeld meer tijd aan het

vergoeding te laag is. Raadsleden die van mening zijn dat de

raadswerk, waardoor de verwachting is dat raadsleden die de

tevredenheid vergoeding

vergoeding te laag vinden raadsleden zijn uit de grotere gemeenten. Dit
is niet het geval. Naarmate de gemeente groter is, zijn minder
raadsleden van mening dat de vergoeding te laag is en meer

3,1%
De vergoeding is te hoog

raadsleden tevreden over de vergoeding die zij ontvangen. Meer dan
de helft van de raadsleden (64,7%) uit de kleinste gemeenten (tot en

43,5%

De vergoeding volstaat
53,3%

De vergoeding is te laag

met 14.000) is van mening dat de vergoeding voor het raadswerk te
laag is. Raadsleden uit de kleinste gemeenten ontvangen gemiddeld de
laagste vergoeding De gemiddelde vergoeding die raadsleden per uur
ontvangen is hoger naarmate de gemeente groter is.

In het onderzoek is aan raadsleden de volgende stelling voorgelegd:

Figuur 15 Tevredenheid vergoeding (N=2193)

“Als ik meer tijd en vergoeding krijg voor het raadswerk, dan lever ik
Nadere analyse laat zien dat 52,2% van de respondenten die aangeven

beter werk”. In Figuur 17 is de mening over de verbetering van de

dat de vergoeding te hoog is SP raadsleden zijn. Van de SP raadsleden

kwaliteit van het raadswerk naar tevredenheid over de vergoeding te

vindt 50,7% dat de vergoeding te hoog is, 35,2% vindt dat de

zien. 62,9% van de raadsleden die van mening is dat de vergoeding te

vergoeding volstaat en 14,1% vindt dat de vergoeding te laag is. De

laag is, geeft aan beter werkt te kunnen leveren als deze meer tijd en

helft van de SP raadsleden ondersteunt hiermee niet het wetsvoorstel

vergoeding krijgt. 17,4% van de raadsleden die van mening is dat de

van de SP om de vergoeding van politici te korten.47

vergoeding te hoog is en 28,1% van de raadsleden voor wie de
vergoeding volstaat, deelt deze mening. 71% van de raadsleden die

In Figuur 16 is de gemiddelde tijdsbesteding per week met betrekking

van mening is dat de vergoeding te hoog is, geeft aan geen beter werk

tot de tevredenheid over de vergoeding die zij ontvangen weergegeven.

te leveren als deze meer tijd en vergoeding krijgt.

Raadsleden die de vergoeding te hoog vinden, besteden minder tijd
aan het raadswerk dan raadsleden die van mening zijn dat de

Gemiddelde tijdsbesteding per week naar tevredenheid vergoeding
17,8

18,0

De vergoeding is te laag

17,5

Als ik meer tijd en vergoeding
krijg, lever ik beter werk

Uren per week 2012

16,4

16,5
15,5

62,9% 14,8% 22,3%

16,9

17,0
16,0

kwaliteit raadswerk naar tevredenheid vergoeding

(N=2197)

15,5

De vergoeding volstaat

28,1% 20,2%

51,8%

Algemene gemiddelde

15,0

tijdsbesteding per week

14,5

2012

De vergoeding is te hoog 17,4% 11,6%

71%

Geen mening
Als ik meer tijd en vergoeding
krijg, lever ik geen beter werk

14,0
De vergoeding

De vergoeding

De vergoeding

is te hoog

volstaat

is te laag

Figuur 16 Gemiddelde tijdsbesteding per week naar tevredenheid vergoeding

47

Figuur 17 Kwaliteit raadswerk naar tevredenheid vergoeding (N=2197)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/sp-wil-salaris-politici-met-10-procent-korten.374483.lynkx, geraadpleegd op 14 augustus 2012

w w w. d a a d k r a c h t . n l

31

NatioNaal RaadsledeNoNdeRzoek 2012

6.5 Conclusie
De vergoeding die raadsleden ontvangen, is onevenredig verdeeld.
Raadsleden uit de kleinste gemeenten (tot en met 10.000 inwoners)
ontvangen gemiddeld de laagste vergoeding: € 4,58 per uur.
Raadsleden uit gemeenten met 150 tot 375.000 inwoners
ontvangen gemiddelde de hoogste vergoeding, namelijk € 17,58 per
uur. Nederlandse raadsleden ontvangen op jaarbasis € 103.887.148
aan vergoedingen. Dit is ten opzichte van 2009 een groei van ruim
€ 12,6 miljoen wat overeenkomt met een stijging van 13,9%. Per hoofd
van de Nederlandse bevolking bedraagt de vergoeding aan raadsleden
in 2012 € 6,20 per jaar, een stijging van 12,6% ten opzichte van 2009.
De kosten voor het vergaderen en het lezen van vergaderstukken,
nota’s en rapporten bedragen bijna € 52,9 miljoen op jaarbasis. Dit is
een stijging van bijna € 6,2 miljoen ten opzichte van 2009 en bijna
€ 9,6 miljoen ten opzichte van 2007. Raadsleden die de vergoeding te
hoog vinden, besteden minder tijd aan het raadswerk dan raadsleden
die van mening zijn dat de vergoeding volstaat en raadsleden die van
mening zijn dat de vergoeding te laag is. Naarmate de gemeente groter
is, besteden raadsleden meer tijd aan het raadswerk, maar zijn relatief
minder raadsleden van mening dat de vergoeding te laag is en relatief
meer raadsleden tevreden over de vergoeding die zij ontvangen.

Robert Flos
Fractievoorzitter VVD gemeente Amsterdam

“

Als je goede raadsleden wilt hebben, hoort daar
ook een redelijke vergoeding tegenover te staan
zowel als uitdrukking van waardering richting de
volksvertegenwoordigers in een levendige

democratie, als ook om er voor te zorgen dat het voldoende
aantrekkelijk blijft voor mensen om zich kandidaat te stellen voor
de gemeenteraad. Het raadslidmaatschap kost namelijk behoorlijk wat tijd: minimaal een half dagdeel (in kleine gemeenten) tot
zeker 6 dagdelen per week in grote gemeenten als Amsterdam
waar ik zelf gemeenteraadslid ben. Als je een te lage vergoeding
geeft zorg je ervoor dat allerlei goede mensen die bijvoorbeeld
ook een goede baan hebben afhaken omdat de inkomensachteruitgang te groot is. Aan de andere kant past in deze tijd van
crisis en bezuinigingen ook bescheidenheid en een pas op de
plaats wat betreft de raadsvergoedingen. Deze zijn gekoppeld
aan de ambtenarensalarissen en stijgen en dalen dus in gelijke
mate. Aangezien de ambtenarensalarissen bevroren zijn geldt dat
ook voor de vergoedingen voor de raadsleden. Ondanks dat een
aantal jaren geleden de commissie Dijkstal heeft geadviseerd om
de raadsvergoedingen te laten stijgen, vind ik het per saldo juister
om de huidige situatie (huidig niveau van vergoeding en koppeling aan de ambtenarensalarissen) te laten bestaan.
linkedin.com/in/onnomuchall
twitter.com/RoberFlos
http://nl-nl.facebook.com/RobertFlosVvd
www.roberﬂos.nl www.vvdamsterdam.nl
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7. Conclusies
Voorliggend onderzoek is ingegaan op de tijdsbesteding en

7.3 Werkzaamheden

werkzaamheden van gemeenteraadsleden in 2012 welke is vergeleken

Bij de derde onderzoeksvraag ‘Wat is de tijdsbesteding gerelateerd aan

met de werkzaamheden en tijdsbesteding van gemeenteraadsleden in

de werkzaamheden van gemeenteraadsleden in Nederland in 2012 en

2007 en 2009. Dit hoofdstuk geeft allereerst antwoord op elke

in hoeverre verschilt de tijdsbesteding aan deze werkzaamheden ten

onderzoekvraag, waarna de hoofdvraag beantwoord wordt. Daarna

opzichte van 2007 en 2009?’ is de tijdsbesteding nader onderzocht.

volgen enkele suggesties voor nader onderzoek.

Raadsleden in Nederland spenderen gemiddeld 66,0% van de raadstijd
aan bestuurlijke activiteiten. Het lezen van vergaderstukken, nota’s

7.1 Theoretisch profiel

en rapporten vergt net als in 2007 en 2009 verreweg de meeste tijd,

In het literatuuronderzoek naar wat er in recente onderzoeken bekend

namelijk 21,2%. Dit is 1,9% meer dan in 2009. Daarnaast besteden

is over het dualisme in relatie tot de tijdsbesteding van raadsleden

raadsleden bijna één derde (29,7%) van de raadstijd aan verschillende

in Nederland is naar voren gekomen dat het dualisme voldoende is

vergaderingen. Dit is 2,3% minder dan in 2009. Raadsleden besteden

geslaagd en dat dit gaandeweg de standaard is geworden in het

gemiddeld 29,8% van de raadstijd aan volksvertegenwoordigende

decentrale bestuur. Dualisering heeft bijgedragen aan meer

activiteiten. Activiteiten in maatschappelijke organisaties en persoonlijk

zelfbewustzijn van gemeenteraden en heeft geleid tot

contact vragen daarbij de meeste tijd. Opvallend is de grote relatieve

professionalisering van raadsleden en ondersteuning van de raad

stijging van tijdsbesteding aan internetactiviteiten ten opzichte van

door de grifﬁer. Dit heeft onder andere geleid tot hogere urenbelasting.

2009 (3,3%). Van 7,8% ofwel 5,1 uren per week in 2009 naar 11,1%

Zowel de commissie Aarts als de initiatiefgroep Burgers en Gekozen

ofwel 8,9 uren per week in 2012. Raadsleden die tevreden zijn over

Burgers is van mening dat het raadswerk geen fulltime baan moet

de verdeling van tijd over de verschillende werkzaamheden besteden

worden, maar een nevenfunctie moet blijven.

gemiddeld 1,5 uur per week minder tijd aan het raadswerk dan
raadsleden die hun tijd liever anders indelen. Raadsleden zijn ten

7.2 Tijdsbesteding

opzichte van 2009 meer tijd gaan besteden aan bestuurlijke activiteiten

Het antwoord op de tweede onderzoeksvraag ‘Wat is de tijdsbesteding

en minder tijd aan volksvertegenwoordigende activiteiten. Over het

van gemeenteraadsleden in Nederland in 2012 en in hoeverre verschilt

algemeen is de tijdsbesteding van raadsleden ten opzichte van 2009

deze van de tijdsbesteding in 2007 en 2009?’ is dat Nederlandse

verder af komen te staan van de aanbeveling van de Stuurgroep om

raadsleden gemiddeld 16,76 uur per week aan het raadswerk

tenminste 50% van de raadstijd buiten het stadhuis door te brengen.

besteden. Op jaarbasis komt dit neer op een totale stijging van de
tijdsbesteding van het raadswerk met 1.336.426 uur (20,2%) ten

7.4 Honorering

opzichte van 2009. De onderlinge verschillen tussen raadsleden uit

De laatste onderzoeksvraag betreft: ‘Wat is de vergoeding die

kleine en grote gemeenten zijn in 2012 groter dan in 2009. Vrouwen

gemeenteraadsleden in Nederland ontvangen voor het raadswerk in

besteden meer tijd aan het raadswerk dan mannen. Het verschil in

2012 en in hoeverre verschilt deze vergoeding van de vergoeding in

tijdsbesteding naar geslacht is afgenomen ten opzichte van 2009.

2007 en 2009?’. Nederlandse raadsleden ontvangen op jaarbasis

Raadsleden die aangeven graag minder tijd aan het raadswerk te willen

€ 103.887.147 aan vergoedingen. Dit kost per hoofd van de

besteden, besteden gemiddeld meer tijd aan het raadswerk dan

Nederlandse bevolking € 6,20 per jaar. Dit is een stijging van 12,6%

raadsleden die tevreden zijn of meer tijd aan het raadswerk zouden

ten opzichte van 2009. Het uurtarief dat raadsleden aan vergoeding

willen besteden. Naarmate de gemeente groter is, zijn meer raadsleden

ontvangen is, net als in 2007 en 2009, onevenredig verdeeld.

van mening zijn dat het raadswerk goed als fulltime functie ingevuld

Raadsleden uit de kleinste gemeenten (tot en met 10.000 inwoners)

kan worden. In gemeenten met meer dan 50.000 inwoners is een

ontvangen gemiddeld de laagste vergoeding, namelijk € 4,58 per uur.

meerderheid van de raadsleden van mening dat de functie van raadslid

Raadsleden uit gemeenten met 150 tot 375.000 inwoners ontvangen

goed als fulltime functie ingevuld zou kunnen worden. Over het

een vergoeding van € 17,58 per uur. Deze hoogste vergoeding per uur

algemeen is de tijdsverdeling van raadsleden verder af komen te staan

is bijna vier keer zo hoog als de laagste vergoeding. De kosten voor het

van de aanbeveling van de Stuurgroep om de tijdsbesteding te

vergaderen en het lezen van vergaderstukken, nota’s en rapporten

reduceren naar 8 uur per week in kleine gemeenten en 15 uur per week
in grote gemeenten.

w w w. d a a d k r a c h t . n l
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bedragen bijna € 52,9 miljoen op jaarbasis. Dit is een stijging van bijna

raadswerk? Zijn raadsleden bijvoorbeeld meer of minder tijd kwijt aan

€ 6,2 miljoen ten opzichte van 2009 en bijna € 9,6 miljoen ten opzichte

contact zoeken met de burger via social media? Voor

van 2007. Raadsleden die van mening zijn dat de vergoeding te hoog

vervolgonderzoek is het belangrijk om de internetactiviteiten opnieuw

is, besteden minder tijd aan het raadswerk dan raadsleden die van

te deﬁniëren.

mening zijn dat de vergoeding volstaat en raadsleden die vinden dat de
vergoeding te laag is. Ondanks dat raadsleden naarmate de gemeente

7.6.2 Onderzoek naar ondersteuning van de raad

groter is, gemiddeld meer tijd aan het raadswerk besteden, zijn relatief

Raadsleden worden in hun werkzaamheden ondersteund door grifﬁers

minder raadsleden van mening zijn dat de vergoeding te laag is en

en binnen de fractie door burgerraadsleden. De rol, invloed en tijd die

meer raadsleden tevreden over de vergoeding die zij ontvangen. De

grifﬁers en burgerraadsleden aan het raadswerk besteden, kan van

gemiddelde vergoeding die raadsleden per uur ontvangen is hoger

invloed zijn op de tijdsbesteding van raadsleden aan het raadswerk.

naarmate de gemeente groter is.

Voor vervolgonderzoek is het daarom interessant te onderzoeken in
hoeverre de ondersteuning door de grifﬁer en burgerraadsleden van

7.5 Antwoord op de hoofdvraag
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: “Waaruit bestaan de
werkzaamheden van gemeenteraadsleden, wat is de concrete
tijdsbesteding voor deze raadswerkzaamheden, welke vergoeding
ontvangen gemeenteraadsleden voor het raadswerk in 2012 en in
hoeverre komt dit overeen met de tijdsbesteding, werkzaamheden en
vergoeding in 2007 en 2009?”. De werkzaamheden van raadsleden zijn
te verdelen in 16 categorieën die weer te verdelen zijn in bestuurlijke en
volksvertegenwoordigende activiteiten. Gemiddeld besteden
raadsleden ongeveer 17 uur per week aan het raadswerk. Dit is

invloed is op de tijdsbesteding van raadsleden.

7.6.3 Onderzoek naar de werkzaamheden van de fractievoorzitter
Fractievoorzitters besteden gemiddeld iets meer tijd aan het
raadswerk dan ‘reguliere’ raadsleden. Ook hebben fractievoorzitters
relatief meer ervaring met het raadswerk dan ‘reguliere’ raadsleden.
Voor vervolgonderzoek is het daarom interessant inzicht te verwerven
in de werkzaamheden van fractievoorzitters en de (extra) tijdsbesteding
aan deze werkzaamheden.

gemiddeld 3 uur per week meer dan in 2009. 66,0% daarvan wordt

7.6.4 Onderzoek naar tevredenheid

besteed aan bestuurlijke activiteiten en 29,8% wordt besteed aan

Voorliggend onderzoek toont aan dat in vergelijking met 2009

volksvertegenwoordigende activiteiten. Gekeken naar de (theoretische)

relatief meer raadsleden tevreden zijn over het totaal aantal uur dat zij

doelstellingen van het dualisme en de empirische resultaten van dit

gemiddeld aan het raadswerk besteden, ondanks dat zij in vergelijking

onderzoek, is de conclusie dat raadsleden zich anno 2012 meer dan

met 2009 gemiddeld meer tijd aan het raadswerk besteden. Ook zijn

gewenst bezighouden met bestuurlijke taken ten koste van

in 2012 relatief meer raadsleden tevreden over de verdeling van tijd

volksvertegenwoordigende taken. De tijdsbesteding is ten opzichte van

over de verschillende werkzaamheden dan in 2007 en 2009. Ook blijkt

2009 verder af komen te staan van de aanbevelingen uit de Stuurgroep

dat raadsleden uit de grotere gemeenten meer tijd aan het raadswerk

om tenminste de helft van de tijd buiten het stadhuis door te brengen.

besteden en zij meer tevreden zijn over de vergoeding die zij voor het

Op jaarbasis ontvangen raadsleden bijna €104 miljoen aan vergoedin-

raadswerk ontvangen. De vergoeding van raadsleden en de

gen, een stijging van 13,9% ten opzichte van 2009.

tijdsbesteding aan verschillende werkzaamheden zijn mogelijk van

7.6 Suggesties voor nader onderzoek

invloed op de tevredenheid van raadsleden. Voor vervolgonderzoek is
het daarom interessant te onderzoeken om welke redenen raadsleden

In lijn met de aanbevelingen uit eerdere onderzoeken is het raadzaam

tevreden zijn over het raadswerk. Het is interessant te onderzoeken

de bestuurlijke activiteiten efﬁciënter en effectiever in te richten. Op

welke factoren het raadswerk interessant en uitdagend maken,

grond van voorliggend onderzoek doet Daadkracht vier aanbevelingen

tegelijkertijd is het goed te kijken welke factoren ervoor zorgen dat

voor nader onderzoek.

raadsleden in of na hun eerste termijn afhaken.

7.6.1 Onderzoek naar de veranderende rol van het internet binnen het raadswerk
Het gebruik van internet is in opmars, maar er is weinig zicht op het
effect daarvan op de tijdsbesteding en werkzaamheden van
raadsleden. In hoeverre brengt papierloos vergaderen ander gebruik
van het internet met zich mee? En welke rol spelen sociale media in het
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Daadkracht voert sinds 2007 in eigen beheer het Nationaal Raadsledenonderzoek uit. Het Nationaal
Raadsledenonderzoek 2012 volgt op het in 2007 en 2009 uitgevoerde onderzoek naar de tijdsbesteding en
werkzaamheden van gemeenteraadsleden.
Binnen het in 2002 ingevoerde dualistische bestuursstelsel ligt de grootste nadruk voor gemeenteraden op
volksvertegenwoordiging. Vanuit een zo goed mogelijke kennis van de standpunten en wensen van (groepen) burgers,
formuleert de gemeenteraad beleid op hoofdlijnen waarmee hij het college van B en W aanstuurt.
In de nulmeting uit 2007 zijn de werkzaamheden en de tijdbesteding van de Nederlandse gemeenteraadsleden
inzichtelijk gemaakt. Uit de nulmeting komt naar voren dat raadsleden nog geen 30% van hun tijd besteden aan
volksvertegenwoordigende activiteiten. In 2009 heeft Daadkracht het onderzoek herhaald met een èènmeting. Uit de
èènmeting komt naar voren dat raadsleden iets meer tijd besteden aan volksvertegenwoordigende activiteiten, maar
dat het merendeel van de tijd nog steeds opgaat aan bestuurlijke activiteiten. In de tweemeting onderzoekt Daadkracht
de tijdsbesteding en werkzaamheden van raadsleden die vrijwel allemaal bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 zijn
gekozen. De komende jaren herhaalt Daadkracht het onderzoek.
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