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Reflectie op het onderzoek: wethouder, verbinden en aanvaarden

Wethouders zijn zich bewust van de actoren die een rol spelen in en om de politieke arena, maar er lijkt een grens te 
zitten aan de ondersteuning die wethouders van anderen willen aanvaarden. Aanvaarden is hier bewust gekozen, 
want wethouders houden graag de regie. Echter, hoe goed je als wethouder inhoudelijk ook in een onderwerp bent 
ingevoerd, kun en wil je anderen in het eigen maken van een onderwerp een eigen proces gunnen? Dit betekent voor 
wethouders de kunst van het loslaten en het verbindingen zoeken. Maak gebruik van anderen zoals de fractievoorzitter 
en/of de griffier bij de dialoog met de gemeenteraad. Daarnaast is het goed als wethouder eigen twijfels te 
onderkennen en te delen, zodat je bijvoorbeeld het college kunt benutten om te oefenen voor de gemeenteraad. Hoe 
dan ook, zelfreflectie en het laten zien van kwetsbaarheid zijn tekenen van kracht die wethouders beter kunnen laten 
functioneren en wethouders kennen over het algemeen een omgeving die van harte bereid is om hen daarbij terzijde te 
staan.
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Het samenvattend beeld

Om een beeld te krijgen van wat wethouders in de samenwerking met andere sleutelspelers in het gemeentebestuur 
belangrijk vinden heeft de Wethoudersvereniging gevraagd een onderzoek uit te voeren onder wethouders om na te 
gaan wat wethouders zelf belangrijk vinden in deze samenwerking.

De wethouder als spin in het web

Het onderzoek laat zien dat wethouders graag de spin in het web zijn, omdat ze verrassingen willen voorkomen 
en willen dat hun intenties en plannen door iedereen goed begrepen worden. Hierbij bouwen ze enerzijds op 
burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers om alles goed over het voetlicht te brengen. Anderzijds willen 
wethouders eigenlijk dat iedereen, variërend van de fractievoorzitter van de eigen partij, collega-wethouders tot en 
met het meest weerspannige raadslid van de oppositie, alle kaarten op tafel legt. Alle twijfels, vragen, intenties en 
opvattingen: bespreek het met de wethouder!

Politiek is lastig

Keerzijde is dat wethouders een hekel hebben aan collega-wethouders, burgemeesters, gemeentesecretarissen, 
raadsleden of zelfs griffiers die in hun ogen politiek bedrijven, omdat ze andere politieke of organisatiebelangen 
meewegen in hun adviezen.

Dit beeld is logisch en ook consistent met mijn promotieonderzoek naar wethouders waaruit naar voren komt dat 
wethouders op alle speelvelden waarop ze opereren investeren in een goed samenspel en de politieke verschillen en 
daarbij behorend gedrag lastiger vonden1.

Geef op punten ook ruimte als wethouder

Natuurlijk zijn er ook verschillen in wensen en verwachtingen: van raadsleden van de coalitie wordt fractiediscipline 
verwacht en de fractievoorzitter heeft volgens de wethouders als extra rol om de kikkers van de eigen fractie in de 
kruiwagen te houden. Niettemin zouden wethouders zichzelf op enkele punten meer ruimte kunnen gunnen, omdat er 
al zoveel borden zijn om op te schaken:

 • Het afstemmen van standpunten binnen de coalitie zien wethouders als hun eigen rol. Hier zou de fractievoorzitter  
 van de eigen partij een grotere rol kunnen spelen, vooral richting collega’s van andere coalitiepartijen. Door dit een  
 “coproductie” te maken kunnen wethouders niet alleen ruimte vrijspelen in hun agenda, maar belangrijker creëren  
 ze ook een “escalatieniveau” en schakelruimte over punten waarover wrijving of twijfel bestaat.

 • Natuurlijk is het belangrijk om alle feiten en twijfels op tafel te hebben om te voorkomen dat onnodige ruis  
 kan ontstaan wanneer je als wethouder voorstellen voorlegt aan de gemeenteraad. Niettemin is het goed om als  
 wethouder te accepteren dat besluitvorming plaatsvindt in een politieke arena en dat raadsleden soms vragen niet  
 één op één stellen maar in een publieke vorm, omdat ze aan hun achterban zichtbaar willen maken waar ze  
 inhoudelijk voor staan. Welk voorwerk je als wethouder hierin persoonlijk ook doet en wat ambtenaren ook  
 uit de kast hebben gehaald om de kwaliteit van voorstellen op een zo hoog mogelijk peil te krijgen, niet alles is te  
 depolitiseren. Dit is een “fact of life”. Hoe lastig ook, wethouders die makkelijker accepteren dat ze soms  
 opdrachten van de politiek krijgen die ze voorzichtig gesteld niet zelf verzonnen zouden hebben, zijn prettiger  
 wethouders in de raadzaal en genieten ook zelf van een betere nachtrust. Weten dat de raad de baas is en dat bij  
 een concreet dossier ook intrinsiek accepteren, maakt het leven van een wethouder een stuk draaglijker.

1 studie_wethouders_en_het_samenspel_met_hun_omgeving-november_2019.pdf (petrahabets.nl), pagina 345.
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Voor beide bovenstaande aanbevelingen geldt dat de mate waarin de aanbevelingen toepasbaar zijn afhankelijk is van 
de lokale bestuurscultuur.

Stem als wethouder verwachtingen af

De reflecties door de andere spelers geven aanvullend een “realitycheck”, omdat burgemeesters, 
gemeentesecretarissen, griffiers en raadsleden vanuit hun eigen rollen net anders tegen onderwerpen aankijken:

• Hoewel wethouders graag willen dat iedereen zijn of haar kaarten op tafel legt, worden interventies van vooral de  
 burgemeester – hoe goed bedoeld ook – niet altijd op waarde geschat, omdat er een zeker wantrouwen bestaat  
 over de mate waarin de burgemeester invloed wil uitoefenen op de inhoud van de portefeuille van de wethouder.
• De ondersteuning van spelers kent daarnaast grenzen: uiteindelijk is voor zowel burgemeester, gemeentesecretaris  
 als griffier de continuïteit van bestuur belangrijker dan de positie van individuele wethouders. Voor allen geldt dat  
 zij een zekere distantie in acht moeten nemen om goed te kunnen functioneren.
• Raadsleden geven aan dat wethouders rolvast moeten zijn. Dat betekent enerzijds dat wethouders de raad niet als  
 “stempelmachine” moeten zien, maar serieus nemen als algemeen bestuur van de gemeente. Anderzijds  
 bespeuren raadsleden ook een grote beslissingsverlegenheid, waarbij wethouders helemaal geen positie innemen.
• Tot slot de griffier: deze staat wethouders graag met raad en daad terzijde ten aanzien van het proces, voor veel  
 wethouders zal het winst zijn als ze hierop ingaan. Als het om de inhoud van raadsvoorstellen gaat is het voor de  
 wethouder goed om te checken hoever een griffier daarin wil gaan.

Dit betekent dat het verstandig is om voortdurend verwachtingen af te stemmen over de onderlinge samenwerking.

Bewaak als wethouder het evenwicht tussen college en fractiebelangen

Tenslotte is voor wethouders het wankele koord tussen optreden namens het college en oog voor belangen van de 
eigen fractie essentieel om in de gaten te houden. Overhellen naar één van beide zijden maakt wethouders kwetsbaar.
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Inleiding

Leeswijzer

Deze inleiding geeft inzicht in de vraagstelling van het onderzoek en de wijze waarop het onderzoek is opgepakt. 
Vervolgens wordt ingegaan op de wijze waarop de resultaten gepresenteerd worden, de zogenaamde “profielen” van 
de actoren, waarna de rest van het rapport een analyse betreft van de verschillende profielen.

Vraagstelling

In de onderzoeksagenda van de Wethoudersvereniging is de volgende vraagstelling opgenomen:

Welke manieren van samenwerken zijn belemmerend voor een succesvol college? Welke samenwerking draagt hier juist aan 
bij? Hoe ga je hierbij om met de verschillende actoren in het college, in de raad en hierbuiten?

Een wethouder staat niet op zichzelf en functioneert door goed samenspel in verschillende situaties. Op het politieke 
vlak is allereerst het teamverband binnen het college essentieel, binnen het college moeten verschillen overbrugd 
worden en besluiten genomen. Het is daarom fijn als collega-wethouders elkaar wat gunnen, de gemeentesecretaris 
en de burgemeester kunnen daar een ondersteunende rol in spelen.

De aansluiting bij de fractie en eigen partij is net zo belangrijk, de fractievoorzitter fungeert soms als het scharnierpunt 
naar de overige fractieleden. Ook coalitiemanagement kan helpen en dit vraagt weer om samenspel met de 
fractievoorzitter en woordvoerders van andere coalitiepartijen.

Het samenspel met de raad wordt als het lastigst ervaren: elke vergadering kunnen wethouders naar huis gestuurd 
worden, maar soms helpen juist raadsleden van andere partijen de wethouder als het lastig is2.

Goed samenspel met de griffier kan helpend zijn om in relatie tot de raad zo goed mogelijk te functioneren, zodat 
de wethouder goed voorbereid de arena kan betreden: hebben raadsleden de informatie die ze nodig hebben en 
verwachten, worden ze op logische momenten in het proces betrokken, zijn er nog bijzondere issues die voor bepaalde 
fracties belangrijk kunnen zijn?

Welke verwachtingen zijn er over en weer over dit samenspel? Om een beeld te krijgen van wat wethouders in 
deze samenwerking belangrijk vinden heeft de Wethoudersvereniging gevraagd een onderzoek uit te voeren onder 
wethouders om na te gaan wat wethouders zelf belangrijk vinden in de samenwerking met een aantal sleutelpersonen. 
De geïdentificeerde sleutelpersonen betreffen:

• De burgemeester
• De gemeentesecretaris
• De collega-wethouders (uitgesplitst naar wethouders van de eigen partij,  
 andere partijen en collega’s buiten de gemeente)
• De griffier
• Raadsleden (uitgesplitst naar de fractievoorzitter, fractiespecialisten, overige leden van de eigen fractie,  
 raadsleden van de coalitie en raadsleden van de oppositie)3.

2 studie_wethouders_en_het_samenspel_met_hun_omgeving-november_2019.pdf (petrahabets.nl), pagina 182.

3 Omdat een aantal gemeenten met een raadsprogramma werkt en niet met een coalitie, is ook de optie andere raadsleden 
toegevoegd voor deze gemeenten om raadsleden die geen deel uitmaken van de eigen fractie te identificeren. Deze groep is onder 
respondenten echter dermate beperkt dat deze uiteindelijk niet afzonderlijk is opgenomen in deze rapportage).
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In een korte enquête die in het voorjaar en zomer van 2021 is uitgezet onder alle wethouders is met behulp van open 
vragen gevraagd naar wat wethouders van deze actoren verwachten te zien in de samenwerking en wat zij niet hopen 
te zien.

Daarnaast hebben we de andere actoren – gemeentesecretarissen, burgemeesters, raadsleden en griffiers in de 
winter van 2021/2022 tijdens (digitale) dialoogsessies en interviews laten reflecteren op de opgehaalde beelden: 
hoe zien zij hun eigen rol en welk gedrag van wethouders kan helpend zijn, maar ook: waar liggen de grenzen van wat 
hierin mogelijk is? Onderliggend hierbij wilden we toetsen in hoeverre wethouders een realistisch beeld hebben van de 
ondersteuning die ze kunnen krijgen en/of er eventuele randvoorwaarden en/of blinde vlekken zijn.

Wij danken iedereen die aan het onderzoek in al zijn vormen heeft meegewerkt voor de tijd en openhartigheid!

Profielen als presentatievorm

Van de verschillende functionarissen zijn profielen gemaakt op basis van de gekoesterde verwachtingen. Dit maakt in 
één oogopslag duidelijk wat de ideaaltypische burgemeester, gemeentesecretaris etc. is in de ogen van wethouders.

De profielen zijn gegroepeerd in drie “families”, te weten:

• de driehoek burgemeester, gemeentesecretaris en griffier
• de raadsleden
• (andere) wethouders

De reden hiervoor is dat wethouders in de praktijk vooral in samenhang naar deze “families” blijken te kijken. Eventuele 
rode draden zijn in de paragrafen “Verdiepende analyse” opgenomen.

De gezichtspunten die de dialoogsessies/interviews met de andere actoren hebben opgeleverd zijn als reflecties bij 
de profielen opgenomen in de vorm van een samenvattende rode lijn aangevuld met citaten uit de dialoogsessies/
interviews ter inkleuring en aanvulling. Gezamenlijk leveren deze bouwblokken per profiel een zo volledig mogelijk 
beeld op van wat reële verwachtingen zijn over deze functionarissen.

Overigens zijn er thema’s die op meerdere terreinen terugkeren, zo besteden we bij de burgemeester als voorzitter van 
het college aandacht aan teambuilding en de zorgplicht richting kwetsbare wethouders en kwetsbare processen, maar 
komt dit ook aan de orde bij “andere wethouders”, namelijk ten aanzien van onevenwichtigheid tussen de partijen die 
het college vormen.

Ook de portefeuilleverdeling komt op twee plekken terug, namelijk ten aanzien van de rol van de burgemeester bij de 
portefeuilleverdeling en weer onder “andere wethouders” daar waar het gaat om onevenwichtigheid in portefeuilles.

7 



Petra Habets Advies & Ontwikkeling

De driehoek burgemeester, gemeentesecretaris en griffier

Samenvatting

De driehoek burgemeester, gemeentesecretaris en griffier zijn de niet-politieke functionarissen waarover we beelden 
hebben opgehaald. Samen zijn ze verantwoordelijk voor een goede ondersteuning van wethouders, maar ze hebben 
natuurlijk een verschillende rol en worden dan ook om verschillende aspecten gewaardeerd.
Een rode draad is dat van alle leden van de driehoek verlangd wordt dat ze als persoon zowel adviseur of coach/
sparringpartner kunnen zijn en een verbindende rol spelen in het samenspel met andere actoren binnen de gemeente.
Logisch wellicht door de samenwerkingsrelatie die de wethouder met de betreffende actoren heeft, maar belangrijke 
elementen van de functie van vooral gemeentesecretaris (het zijn van algemeen directeur) en burgemeester (naast het 
voorzitterschap van college en raad ook wettelijk belast met openbare orde en veiligheid) komen nauwelijks naar voren 
in de gegeven toelichtingen.

Het profiel van de griffier

De ideale griffier is de bruggenbouwer tussen de gemeenteraad en de wethouder. Wethouders verwachten van de 
griffier daarom vooral de volgende rollen:

• Een signaalfunctie richting de wethouder over wat er leeft in de raad: zijn er vragen en wensen die niet  
 (automatisch) op het netvlies van de wethouder staan?
• Een verbindende rol om de raad optimaal te betrekken bij besluitvormingsprocessen
• Als het gaat om vormgeving van de besluitvorming zelf zijn er twee dominante smaken: een deel van de  
 wethouders trekt graag samen met de griffier op om besluitvormingsprocessen vorm te geven, anderen zien de  
 griffier als zelfstandig procesregisseur van besluitvormingsprocessen.
• Van de griffier wordt verwacht dat deze de raad in positie brengt.
• De griffier helpt de wethouder bij communicatie met de raad.

Naast deze rollen is ook een aantal andere zaken meerdere keren genoemd: de griffier als bewaker van de 
stukkenstroom, beoordelaar van raadsstukken en de griffier als bewaker van toezeggingen en afspraken tussen raad 
en college.

Een aantal wethouders heeft ook eigenschappen benoemd die daarbij ondersteunend zijn.
De griffier:

• Is communicatief
• Heeft begrip voor de positie van de wethouder
• Is coöperatief
• Is open
• Is een goed adviseur
• Kan snel schakelen
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Verdiepende analyse

Uit de geuite verwachtingen van wethouders ten aanzien van de griffier komt naar voren dat wethouders in hun 
relatie met de raad de griffier als noodzakelijke partner zien. Van de griffier wordt een proactieve rol verwacht rondom 
de vormgeving van informatievoorziening en besluitvormingsprocessen richting raad, zodat deze aansluiten bij de 
behoeften van raadsleden waardoor wethouders verrassingen zoveel mogelijk vóór kunnen zijn.

Wethouders zien daarom niet graag een zogenaamde “politieke griffier” die een eigen politieke opvatting laat zien of 
een griffier die de tegenstellingen tussen raad en college uitvergroot en met de rug naar het college staat.

Reflectie uit de dialoogsessies over de rol van de griffiers

De meeste wethouders ervaren de raad als ingewikkeld, maar ze zien griffiers niet als hun natuurlijke adviseur4.

Uit de reflectiegesprekken komt naar voren dat zelfs als ze de griffier kennen omdat ze bijvoorbeeld zelf raadslid zijn 
geweest, de relatie niet als vanzelf met een zekere intensiteit in stand blijft. Toch kan de griffier in de relatie met de 
raad een grotere rol spelen dan puur die van poortwachter voor raadsbehandeling.

Onderstaande kaders geven een beeld welke rol griffiers voor zichzelf zien. Samenvattend verschillen ook griffiers zelf 
van mening in hoeverre ze wethouders willen en kunnen adviseren, zeker als het niet zuiver om procedurele advisering 
gaat.

De veranderende rol van de griffier nadat raadsleden wethouder worden 
 
Griffier X: Ik heb veel nieuwe wethouders afkomstig uit de raad bij de start horen zeggen: “We gaan samen 
sparren als ik in het college zit.” Na drie maanden blijkt dat je ze nooit meer ziet. Dan zitten ze in het college en 
dat is dan blijkbaar heel anders. Dan heb je als wethouder kennelijk minder contact met de griffier, blijkbaar is dat 
vertrouwen toch niet zo groot als we eerst dachten. Wat dat precies is weet ik niet. 
 
Griffier Y: Ik moet zeggen dat ik dat vrij natuurlijk vind, want de griffier is de ondersteuner van de raad en als 
een raadslid wethouder wordt kan het best zijn dat je een goede relatie had en daarop af en toe terugvalt. Het 
is echter niet meer je natuurlijke adviseur. Ik ken griffiers, die ook echt afstand houden. Daarom vind ik het vrij 
natuurlijk dat een wethouder bij een ander terechtkomt in zijn nieuwe functie en dat zou ik niet als een probleem 
zien. Volgens mij heeft het niets met wantrouwen te maken, het is een natuurlijke verhouding. Als je persoonlijk 
goed met de griffier uit de voeten kan, dan kan ik me voorstellen dat je wel degelijk nog contact hebt, maar ik ken 
meer voorbeelden van het omgekeerde, dat wethouders de griffier hinderlijk vinden en lastig, vanwege kritische 
kanttekeningen geplaatst bij een stuk. 
 
Griffier X: Hoe durven ze! 
 
Griffier Z: Ik zie een heel groot verschil tussen het ondersteunen van een collegelid op inhoud, want daar voel ik 
me echt niet bij betrokken. Als het gaat om de processen, dan kan ik wethouders geweldig helpen. Daar probeer 
ik ze van te overtuigen. 
 
Griffier Y: Dat kan ik me ook voorstellen. Ik ben niet de natuurlijke adviseur. Een wethouder die goed weet hoe het 
werkt, maakt daar gebruik van. Die weet dat hij er procedureel gemak van heeft als hij even schakelt met de griffie.

4 Omgekeerd merkte ik in de uitnodiging voor dit onderzoek dat ik enkele keren een reactie van griffiers ontving met de strekking: 
interessant dat er een sessie georganiseerd wordt, maar deze sla ik even over want het gaat over wethouders, dus dat is toch iets 
minder relevant voor mij.
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Persoonlijke advisering door de griffier 
 
Griffier X: Wethouders benaderen mij altijd te laat. Ze zoeken mij eigenlijk nooit op, behalve als ze diep in de 
problemen zitten en met spoed een avond voor de raad nodig hebben. 
 
Griffier Y: Als het gaat over de relatie griffier-wethouder, daar is natuurlijk eigenlijk geen relatie, maar in de 
praktijk zie ik - en ik denk dat mijn collega-griffiers zich daar wel in herkennen - als het een wethouder is die ook 
al jaren bij jou raadslid is geweest waardoor je al jaren een band hebt, dat je off the record wel helpt. Ik ben er 
niet om een wethouder pootje te lichten, ik vind het prima om de advocaat van de duivel te spelen, ze komen bij 
mij om te vragen: ”Hoe denk je dat dit in de raad valt, wat moet ik nou?” 
 
Griffier Z: Het heeft ook te maken met wat de wethouder zelf wil. De vorige periode hadden we een wethouder 
die het prettig vond om elke vier weken met mij bij te praten om te kijken hoe de processen lopen waarin ik 
betrokken ben en voor tips om dat te verbeteren. Ik leg voor mezelf de grens bij het proces. Over dat proces kan 
ik adviseren, als het inhoudelijk wordt dan houdt het op. Bovendien is het vaak iets waar je minder verstand van 
hebt dan ambtenaren. 
 
Griffier Y: Ik ga verder, af en toe wijs ik ook de valkuilen aan. Dat is niet alleen procedureel maar ook inhoudelijk, 
bijvoorbeeld als iets niet helemaal goed gemotiveerd is. Dat gebeurt omdat de organisatie qua advisering zwakke 
plekken kent en de gemeente heeft er niets aan als dat naar buiten komt. Ik doe dat liever aan de voorkant, ook al 
is het niet helemaal de rol van de griffie. 
 
Griffier Z: Op het moment dat er voorstellen liggen is er altijd de mogelijkheid dat ik ze tegenlees. Ze krijgen nooit 
het advies ‘zo gaat het wel door de raad’ of ‘zo gaat het niet door de raad’. Waar ik op toets is of ik het snap na 
een keer lezen. Daarnaast check ik of toezeggingen die eerder aan de raad zijn gedaan netjes verwerkt zijn en of 
vragen van de raad keurig zijn beantwoord. 
 
Griffier XX: Ik zeg ook wel eens: “Let op die of van die kun je wat verwachten.” 
 
Griffier YY: Ik merk dat de wethouders naar mij toe komen om advies te vragen over hoe het beste te opereren. 
We hebben gisteren bijvoorbeeld een informatieavond gehad over o.a. het plan voor duurzaamheid om de 
gemeente energieneutraal te krijgen. Dan heb ik overleg met de wethouder over hoe hij er zelf gaat staan, wat 
ga je zelf doen, ga jij de boodschap brengen of laat je het liever door anderen vertellen? Ook bij de boodschap zelf 
staan we stil. En dat gebeurt vaker. 
 
Griffier ZZ: Op een gegeven moment was er geen meerderheid meer voor het college in de raad en ik zag twee 
patronen. De meest ervaren wethouders gingen zelf rondjes bellen om te kijken hoe ze hun voorstellen er 
doorheen kregen, maar een onervaren collega is naar mij toegekomen om te vragen: hoe kan ik het beste in de 
raad handelen, hoe opereer ik daar en hoe kom ik over? Toen heb ik hem tot aan het einde van de collegeperiode 
gecoacht. 
 
Griffier XXX: Het blijft balanceren. Ik ga de wethouder niet helpen om zijn stuk er doorheen te krijgen als de 
raad daar tegen is. Dan kun je hooguit zeggen: “Ik verwacht veel tegenstand, dus ik zou me daar en daar op 
voorbereiden.” Ik kan niet zeggen dat iemand van plan is een motie van wantrouwen in te dienen, want dan ben ik 
de volgende keer niet meer geloofwaardig. Het is altijd balanceren op een dun koord. 
 
Griffier Y: Ik zorg altijd dat de gemeentesecretaris weet wat ik geadviseerd heb, want uiteindelijk gaat het om de 
kwaliteit van het werk van zijn ambtenaren. 
 
Griffier XXX: Ik kan tegen een wethouder zeggen: “Ze heeft je tien vragen gesteld en als ik jou was zou ik ze 
beantwoorden want anders ben je niet zo heel goed bezig.” Als het niet gebeurt kun je dat twintig keer herhalen, 
maar op een gegeven moment houdt het op. Dan is het uit onze handen.
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Het profiel van de gemeentesecretaris

De ideale gemeentesecretaris is volgens wethouders de schakel tussen het college en de organisatie. Wethouders 
verwachten daarom de volgende rollen van de gemeentesecretaris:

• Een persoonlijk adviseur die met gezag sparringpartner is van de wethouder
• Een coach die wethouders ook terzijde staat bij het goed in kunnen vullen van het wethouderschap als persoon
• Degene die zorg draagt voor een op wethouders persoonlijk toegesneden team dat de wethouder bijstaat
• Daarnaast is de gemeentesecretaris ook algemeen directeur die verantwoordelijk is voor een goede bedrijfscultuur  
 en die als partner in uitvoering zorgt dat besluitvorming daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Om deze rollen goed te kunnen vervullen noemen wethouders een aantal eigenschappen en verlangde gedragingen die 
belangrijk zijn voor de gemeentesecretaris. Een gemeentesecretaris:

• Overlegt regelmatig
• Luistert goed
• Is betrouwbaar
• Stelt de samenleving centraal
• Is assertief
• En is politiek sensitief.

Verdiepende analyse

Van een gemeentesecretaris wordt door wethouders verwacht dat deze zich laat zien als persoonlijk adviseur, 
sparringpartner en coach die tevens acteert als de brug naar de organisatie. Hoewel de rol van algemeen directeur van 
de totale gemeentelijke organisatie wel gezien wordt, ligt de nadruk voor wat betreft de brugfunctie op het organiseren 
van de directe ondersteuning rondom de wethouder.

Van gemeentesecretarissen wordt het niet prettig gevonden als ze zich opstellen als “extra wethouder” met 
nadrukkelijk eigen opvattingen, daarnaast wordt een “laissez faire” houding als het gaat om de brugfunctie naar de 
organisatie ook niet gewaardeerd.

Reflectie uit de dialoogsessies over de rol van de gemeentesecretarissen

In de gesprekken stelt een burgemeester over de functie van gemeentesecretaris: “Als burgemeester kun je wat 
meer dan een gemeentesecretaris. Datzelfde geldt op een bepaalde manier ook voor de griffier, die staat er wat 
onafhankelijker in. Gemeentesecretarissen hebben een loyaliteit naar de gemeentelijke organisatie, aan wat de 
ambtenaren hebben geschreven.”

Dit is het dilemma voor gemeentesecretarissen: ze zijn natuurlijk de adviseur die wethouders verwachten dat ze zijn, 
maar staan ook in bredere zin voor de ondersteuning vanuit de organisatie en kunnen zichzelf als persoon daar niet 
helemaal los van maken. Zoals een andere burgemeester opmerkte verschilt de mate waarin je dit ziet gebeuren per 
secretaris, sommigen zijn meer van de organisatie, anderen meer van het bestuur.

De reflecties hieronder gaan deels over de persoonlijke rol van gemeentesecretarissen, maar (onvermijdelijk) ook over 
het organiseren van de bredere ondersteuning van wethouders en de dilemma’s die daarbij komen kijken.
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Gevraagd en ongevraagd advies 
 
Gemeentesecretaris X: Ik heb wel eens te maken gehad met een wethouder waarmee ik elke maandagavond 
om tien uur ‘s avonds belde om het college voor te bereiden. Zij vond het erg prettig als ik dat deed, dat was 
natuurlijk een beetje over the top ondersteuning. Voor haar was het net even nodig om met vertrouwen het 
college in te gaan. Dus het is ook afhankelijk van met wie je contact zoekt in het college: waar ligt een stuk 
vertrouwen? Soms zie je dat wethouders dat van elkaar krijgen en soms dat ze richting burgemeester of richting 
gemeentesecretaris gaan. De persoonlijke factor speelt hierin natuurlijk een rol. 
 
Gemeentesecretaris Y: Er was ooit een oppositieleider die elk detail wilde weten. Als wethouder antwoordde hij 
vervolgens alleen “ja”, “nee” en “klaar” op raadsvragen. Ik heb hem gevraagd wat in hem gevaren was, want mijn 
lijn is dat je de oppositie altijd beter moet behandelen dan de coalitie.

Directe advisering rondom dossiers 
 
Gemeentesecretaris X: In advisering is de vraag waar de knip ligt tussen inhoud en proces? Voor mijn gevoel 
gaat het zelden over de inhoud en bijna altijd over het proces. Het gaat er meestal over dat je aan de voorkant 
voldoende politiek draagvlak hebt gecreëerd om een besluit er uiteindelijk door te krijgen. Er zijn onzekere 
wethouders die de onzekerheid proberen weg te poetsen door zich sterk te verdiepen in de inhoud. Dan moet 
je zo iemand uitleggen: “Laat de inhoud, het gaat erom hoe je je draagvlak hebt georganiseerd.” Soms kan dat, 
omdat er voldoende vertrouwen is, maar soms moet je tegen iemand zeggen: “Zorg dat je in verbinding komt 
met je collega’s en je fractie, want je moet het toch met elkaar doen.” 
 
Gemeentesecretaris Y: Als een wethouder het lastig heeft, dan vind ik het bij mij liggen om daar in te springen, 
want uiteindelijk ligt de oorzaak waarschijnlijk bij het advies van de organisatie. Als ik merk dat een wethouder 
onder spanning komt te staan, dan vind ik daarom dat ik hem moet ondersteunen.

Advisering in de collegevergadering 
 
Gemeentesecretaris X: Heel af en toe spiegel ik in de collegevergadering zelf als ik zie dat een wethouder niet 
gelukkig is met de kant die het opgaat. Anders komt die persoon toch bij me. Daarnaast heeft de ambtelijke 
organisatie er last van als het onstabiel is in het college. Meestal geef ik wethouders één op één terug wat het 
effect is van hun gedrag op de ander en dan moeten ze zelf maar de afweging maken wat ze ermee doen. 
 
Gemeentesecretaris Y: Je kunt geweldig willen teambuilden, maar wethouders denken: wij gaan het maken en 
zitten niet op teambuilding te wachten.

Het goed inzetten van ambtelijke ondersteuning 
 
Gemeentesecretaris X: De gedrevenheid van nieuwe wethouders kan overheersend zijn richting ambtenaren. Het 
helpt een wethouder en in het verlengde daarvan de ambtelijke organisatie wanneer een wethouder voor zichzelf 
drie tot maximaal vijf doelen heeft gesteld. Als een wethouder niet kan kiezen en alles belangrijk vindt dan 
verzuipt hij in de details en wordt hij erg geleefd door de nukken van de raad en dat voelt de ondersteuning ook. 
Het is voor de ambtenaren ook heel fijn als ze weten wat de wethouder echt wil, dan kunnen ook zij zich daarop 
richten en meedenken. 
 
Gemeentesecretaris Y: Ambtenaren scheppen er een eer in wethouders zo goed mogelijk te adviseren.
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Burgemeester X: Het slechtste wat je als wethouder kunt doen is ruzie maken met je eigen ambtenaren. Helaas 
gebeurt dit soms toch. 
 
Griffier X: Volgens mij zou een wethouder twee dingen moeten doen. Allereerst: voorkom tunnelvisie, dus omring 
je met ambtenaren die het niet met je eens zijn, vervelende mensen die overal wat over te zeuren hebben. 
 
Vaak zijn ambtenaren rondom een wethouder in het begin wel kritisch. Maar op een geven moment is de richting 
ingeslagen en zijn de eerste investeringen gedaan in een project. Dan sluiten zich de gelederen en denkt iedereen 
nog maar één kant op en gaan ze als een deken om de wethouder hangen en deze steunen in zijn of haar 
richting. Dat levert vaak gevaren op later in het traject. Dus voorkom tunnelvisie en omring je met ambtenaren 
die samen met jou gaan kijken wat die lelijke tegenstanders vinden van zo’n project en waarom vinden ze dat? 
Wie zit er in hun achterban, kunnen we daar een gesprek mee hebben? 
 
Het tweede is: zet ambtenaren in. Een van de grote mislukkingen van het dualisme is dat de wethouder zich 
niet meer omringt met deskundige ambtenaren als hij iets met de raad doet. De deskundige ambtenaren zie ik 
alleen in de raadszaal als er risicovolle raadsdossiers zijn. Terwijl dat de mensen zijn die de raad juist heel goed 
kunnen ondersteunen en tegelijkertijd natuurlijk ook de wethouder goed kunnen ondersteunen. Dat kunnen ze 
alleen als ze gevoel hebben gekregen voor wat er in de raad speelt en dat kan alleen als ze er ook vaak zijn. Geef 
ambtenaren daarom een rol, betrek ze bij het proces van de raad. Daar heb je als wethouder heel veel plezier van. 
 
Dat leidt ertoe dat je als wethouder tot op de tanden bewapend bent op het moment dat je de discussie met de 
gemeenteraad aangaat, want dan ben je klaar voor die discussie. Aan mensen die alleen maar met je meepraten, 
heb je niet zo veel. Je moet getriggerd worden op de keerzijdes van onderwerpen.

Wegduiken voor de samenleving 
 
Griffier X: Sommige wethouders zijn bang om naar buiten te gaan. Liever sturen ze hun ambtenaren langs 
inwoners, maar voor sommige onderwerpen staat toch echt de wethouder aan de lat en dat kan een ambtenaar 
niet overnemen. 
 
Gemeentesecretaris X: Eerst wil iedereen contact met de samenleving. Dan ontdekken ze na een jaar dat 
de samenleving soms hele ingewikkelde dingen van ze vraagt. Op dat moment duiken wethouders achter 
ambtenaren. Alles wat lastig is mogen ambtenaren dan uitzoeken. 
 
Gemeentesecretaris Y: De afgelopen paar weken ben ik verschillende keren ook privé aangesproken door 
mensen die iets willen van een wethouder. Daar heb ik het dan ook met de wethouder over. Deze stelt: als ik 
op alle signalen persoonlijk moet acteren, is dat volstrekt niet te doen. Dan is het wel nodig dat je bijvoorbeeld 
wijkambtenaren benut of mensen die met het goede gevoel op pad worden gestuurd. Natuurlijk hebben mensen 
het liefst hun zin. Maar als dat niet gebeurt, zijn ze wel gehoord, als maar duidelijk is dat de belangen in beeld zijn 
en hoe die zijn gewogen, dan accepteren mensen dat.
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Het profiel van de burgemeester

De ideale burgemeester voor wethouders laat leiderschap zien zonder dominantie. Wethouders zien daarom graag de 
volgende rollen van een burgemeester:

• De burgemeester is vooral een sparringpartner, coach en steun voor wethouders
• De burgemeester is een verbinder in het bijzonder in de relatie tussen college en raad
• De burgemeester treedt op als teamcaptain.

Om deze rollen goed te kunnen vervullen noemen wethouders ook een aantal eigenschappen en verlangde 
gedragingen die belangrijk zijn voor de burgemeester. Een burgemeester:

• Geeft ruimte aan wethouders op de eigen portefeuille van de wethouder
• Luistert
• Werkt samen
• Is onafhankelijk en staat boven de partijen
• En heeft een open houding.

Verdiepende analyse

Een burgemeester wordt vooral en met afstand gewaardeerd om de coachende en sparrende rol die deze kan spelen 
voor wethouders. Een aantal wethouders benadrukt dat dit zeker voor startende wethouders belangrijk is.

Leiderschap wordt verwacht van de burgemeester, maar vooral in de vorm van iemand die verbindt en boven de 
partijen staat. Een actieve opstelling richting de portefeuilles van de wethouders wordt niet gewaardeerd en als 
inmenging gezien.

Opmerkelijk is dat de voor burgemeesters belangrijke taken op het gebied van openbare orde en veiligheid nauwelijks 
aan bod komen in de reacties.

Ook is opmerkelijk dat enkele voor de hand liggende aspecten van het burgmeestersambt, zoals het goed kunnen 
voorzitten van collegevergaderingen of het hebben van visie veel minder naar voren zijn gebracht door wethouders.

Reflectie uit de dialoogsessies over de rol van de burgemeester

Er zijn twee belangrijke onderwerpen die uit de dialoogsessies naar voren komen, die bepalend kunnen zijn voor 
de wijze waarop de burgemeester en wethouders samen het college vormen. Het collegeteam is het resultaat van 
onderhandelingen, dus een politieke uitkomst. Dit leidt ertoe dat zowel de burgemeester als de gemeentesecretaris 
moeten zoeken naar de rol en invloed die ze zelf hebben op de portefeuilleverdeling.

Een ander onderwerp is dat wethouders soms teleurgesteld raken in hun burgemeester, omdat ze enerzijds 
teveel sturing en bemoeienis door de burgemeester kunnen ervaren en anderzijds hopen of verwachten dat een 
burgemeester sterker helpt wanneer ze het zelf lastig hebben. De verwachtingen van wethouders ten aanzien van de 
burgemeester zijn hoog, misschien dat teleurstelling daarin daarom automatisch makkelijk om de hoek ligt.

Een van de belangrijkste adviezen die door deze beide onderwerpen uit dit onderzoek komt is om als (nieuw) college 
vlot en continu verwachtingen over en weer af te stemmen.

In onderstaande kaders komen de onderwerpen naar voren waarin burgemeesters een rol willen spelen richting 
wethouders en welke grenzen zij zien in de verwachtingen die wethouders ten aanzien van de rol van de burgemeester 
hebben.
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Portefeuilleverdeling 
 
Burgemeester X: Onderhandelaars mogen het over alles hebben, maar de concrete invulling van de portefeuilles 
bepalen we aan de collegetafel in een constituerend beraad. 
 
Burgemeester Y: In mijn gemeente is de verdeling toch echt het resultaat van de politieke onderhandelingen en 
stellen we pas later de portefeuilles bij wanneer blijkt dat sommige combinaties onevenwichtig of onwerkbaar 
zijn. 
 
Gemeentesecretaris X: in het document dat de onderhandelaars hebben gekregen heb ik als gemeentesecretaris 
bepaalde combinaties voorgesteld om ongelukken te voorkomen, maar het is altijd afwachten. Je kunt 
documenten en analyses aanreiken over de startsituatie en over de risico’s maar uiteindelijk heb je ook te maken 
met bekwaamheden van mensen zelf, politieke hobby’s en hun verleden. De keuze maken ze uiteindelijk zelf, 
maar je kunt wel een beetje voorsorteren over hoe ze erover kunnen nadenken. Wij doen ons best om de partijen 
met elkaar de consequenties van hun keuzes te laten overzien. 
 
Burgemeester Z: Er zijn ook partijen die hun wethouderskandidaten helemaal niet bij de collegeonderhandelingen 
betrekken. Die krijgen een document en zeggen: “Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen?” Ze zijn niet 
meegegroeid met het proces, ze weten helemaal niet welke voetangels en klemmen daarin zitten en boem daar 
gaan ze dan. 
 
Burgemeester XX: Ik vind vier wethouders fijner dan drie, want met drie moet je als burgemeester soms de 
doorslaggevende stem geven.

Individuele wethouders helpen 
 
Burgemeester X: De ondersteuning van wethouders in het college moet subtiel zijn, bijvoorbeeld door het stellen 
van de juiste vragen of door via de gemeentesecretaris te laten zorgen voor extra ondersteuning op een specifiek 
dossier. 
 
Burgemeester Y: In de raad moet je als burgemeester voorzichtiger zijn, want ik denk wel eens met mijn 
samenvatting het antwoord van de wethouder iets duidelijker te maken dan het antwoord van de wethouder 
zelf. Dat is niet zo’n punt als het continu verschillende wethouders zijn. Het is dodelijk als ze zien dat je voor de 
derde of de vierde keer dezelfde wethouder probeert te laten drijven, terwijl hij eigenlijk net niet meer aan het 
drijven is. Dat is echt een dilemma. Raadsleden die van het politieke spel houden, meer dan van de inhoud van de 
politiek, waarderen het helemaal niet als je zo nu en dan helpt. Het is natuurlijk de vraag hoe duurzaam de positie 
van een wethouder is als hij een paar keer gered moet worden. 
 
Burgemeester Z: Je kunt als burgemeester ook het college oproepen om als één man om een wethouder te gaan 
staan die het lastig heeft, door bijvoorbeeld allemaal terug te gaan naar de eigen fractie om de wethouder in 
problemen te helpen – soms zal dat niet lukken want dan heb je een fractie die niet te bewegen is, dan wordt het 
natuurlijk heel lastig - of juist fysiek als college aanwezig te zijn bij een lastige raadsvergadering. Dat laatste kan 
ook negatief geduid worden á la: hij kan het niet in zijn eentje af. Hij heeft zijn collega’s nodig. 
 
Burgemeester XX: Vooral als een wethouder minder uit de verf komt of duidelijk wat zwakker te boek staat, dan 
probeer ik er toch met de gemeentesecretaris naar te kijken wat we kunnen doen om hem wat beter uit de verf 
te laten komen, maar over het algemeen ben ik daar eerlijk gezegd redelijk voorzichtig in, omdat er altijd een 
kwetsbaarheid zit in de relatie van jou met de wethouders.
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Wij kregen ooit een wethouder, met geen enkele politieke ervaring, die halverwege instroomde op een loodzware 
portefeuille. Dat was eigenlijk vragen om problemen. Er is veel tijd ingestoken door de gemeentesecretaris, door 
de griffier en door mij. Dan moet je in het politieke geweld dat dan ontstaat oppassen dat je zelf geen slachtoffer 
wordt van de hulp die je biedt vanwege je pogingen oliemannetje te zijn. Dan kan de boosheid en onmacht van 
velen zich op jou richten. Je kunt termen gebruiken van wrijving en glans, ruimte en leren, maar dat is zo’n beetje 
alles wat je kunt. Als een wethouder aftreedt en aan de buitenwereld vertelt hoe lelijk het allemaal is, kun jij niet 
zeggen dat het verhaal ook een andere kant kent.  
In het college wordt de raadsvergadering geëvalueerd, maar het zijn ook volwassen mensen. Als iemand de 
raadsvergadering niet goed voorbereid heeft en er niet goed stond, dan heeft iemand dat ook zelf gevoeld en dan 
is het ook aan hem of haar er de volgende keer wel goed te staan. Maar incidenteel heb je het er met elkaar wel 
over á la: had je enig idee hoe je eigen fractie erin stond en in hoeverre had je een dilemma met je collega’s van 
tevoren gedeeld?

Teamvorming 
 
Burgemeester X: Ik vind dat je als burgemeester hoe dan ook een rol hebt in het vormen van een team, juist 
omdat het team van de burgemeester en wethouders een bijzonder team is, dat niet geselecteerd is op hoe 
goed men bij elkaar past. Wij als burgemeester en gemeentesecretaris komen pas in actie als de wethouders 
bekend zijn en voor die tijd mogen we er niets over zeggen. We kunnen het dus alleen maar hebben over de 
gezamenlijkheid en over de opgaven. 
 
Burgemeester Y: Het hoort bij het burgemeesterschap dat elke vier jaar een constellatie wordt neergezet waar 
je het maar mee moet doen. Een coalitie is het resultaat van een formatieproces en ook al heb je een aantal 
haantjes die voor de eigen zaak gaan of mensen die denken: los het zelf op met al je dossiertjes in de raad, vind 
ik toch dat je als burgemeester sfeer moet creëren, dat is het allerbelangrijkste. Als burgemeester moet je zorgen 
dat er saamhorigheid ontstaat. Dat is soms tegen de zin van bepaalde lieden in, maar na verloop van tijd komen 
ook die haantjes in de problemen in de raad. Op dat moment kan je toch laten zien dat als we het met elkaar 
doen, het lukt. Dat is met vallen en opstaan en in zo’n proces lopen we allemaal butsen op, maar dat is toch waar 
je voor moet gaan. 
 
Burgemeester Z: Binnen het team is het ook belangrijk dat de burgemeester zichzelf laat zien als mens met 
eigen ambities: voel ik me als burgemeester de eerste of laatste wethouder? Waar ben ik goed in en waar ben ik 
minder goed in? Het is nodig om ieders kernkwaliteiten te delen, want wat goed is voor het geheel is ook goed 
voor de individuele wethouder. Dat is ook de route waarlangs je elkaar wat kunt gunnen. Dus niet: “Dit is mijn 
portefeuille”, maar: “Wat is onze opgave?” Natuurlijk heb je te maken met eigen profilering die soms lijnrecht 
tegenover het wijgevoel staat, maar als burgemeester heb je de verantwoordelijkheid om dat bespreekbaar te 
maken. 
 
Gemeentesecretaris X: De voorgeschiedenis is ook belangrijk: hoeveel leden van het oude college gaan door? 
Moeten nieuwe personen zich schikken in oude rituelen en hoe is er de vorige periode oppositie gevoerd en hoe 
verliep de campagne? Soms moet je op de eerste dag aan de slag met “oorlogsvoerende” partijen, maar soms 
willen mensen een nieuwe start maken en het verleden achter zich laten, die kans moet je mensen ook geven. 
 
Burgemeester YY: Je mag als burgemeester ook collectiviteit eisen, bijvoorbeeld als een gemeentesecretaris 
ontslagen moet worden. Dat is niet iets waarvan de burgemeester woordvoerder is met wethouders die 
wegkruipen en de burgemeester er alleen voor laten staan. Datzelfde geldt voor ondermijning, dan geldt het 
optrekken als team zelfs niet alleen voor het college, maar voor het gehele gemeentebestuur dus inclusief de 
raad.
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Non-interventie 
 
Burgemeester X: Ik ben nieuwsgierig naar de ervaring van andere aanwezigen: zeggen jullie wel eens in het 
college dat de wethouders kritischer mogen zijn over de stukken van andere portefeuilles? 
 
Burgemeester Y: Nee. 
 
Burgemeester Z: Ik heb eens in een college gezeten, waar Ik uiteindelijk alles ben gaan agenderen, omdat ik vond 
dat je ook een mening moest hebben over elkaars stukken. Ik wilde weten of het genoeg doorleefd was.

Zorgplicht van de burgemeester en portefeuilles van de wethouders 
 
Burgemeester X: Toen ik zelf wethouder was merkte ik ooit dat de burgemeester invloed op mijn portefeuille 
wilde hebben. Ik heb toen gezegd: bemoei je er niet mee, houd afstand, ik ben hier politiek verantwoordelijk voor 
en jij bent enkel van de coördinatie. 
Daar moet ik nu als burgemeester wel eens aan terugdenken als ik goedbedoeld wil helpen. 
 
Burgemeester Y: Met elke nieuwe wethouder heb ik een gesprek. Dat vindt iedereen ook vanzelfsprekend en 
prettig. Als je dat gesprek gaat gebruiken om iets inhoudelijks voor elkaar te krijgen, dan krijg je waarschijnlijk 
snel wantrouwen, want wethouders hebben eigen ideeën en zitten niet te wachten op een burgemeester die 
gaat vertellen wat ze wel of niet moeten doen. 
Zelfs als je ze alleen maar goedbedoeld wilt waarschuwen, bijvoorbeeld om in het begin de tijd te nemen, dan 
kan dat als sturend ervaren worden. 
 
Burgemeester Z: Ik heb de huidige wethouder een top 10 laten maken van zorgen over de portefeuille om aan te 
reiken aan de opvolger.

De rol van de burgemeester als het niet goed gaat met een wethouder 
 
Burgemeester X: Ik heb veel mensen meegemaakt waarvan ik van tevoren niet gedacht had dat die het goed 
zouden doen als wethouder. Andersom zijn er heel slimme personen, die ook als raadslid een grote rol speelden 
en die bleken in de praktijk niet collegiaal te presteren. Dat die “cleverheid” zich tegen iemand gaat keren weet je 
niet van tevoren. 
 
Burgemeester Y: Mensen komen in nieuwe situaties, ze komen in een nieuw krachtenveld waarvan ze geen beeld 
hebben hoe het werkt. Dan moet je iemand de kans geven om de nieuwe rol eigen te maken. Dus wanneer ik 
zie dat het fout gaat, dan ga ik achter die wethouder staan. Dan schorsen we vergaderingen, dan doen we wat 
nodig is, omdat je hebt afgesproken dat je het samen doet. Ik zie dat er andere burgemeesters zijn die denken: ik 
bemoei me er niet mee als burgemeester, maar zo zit ik niet in elkaar. 
 
Burgemeester Z: Hoe bepaal je dat een wethouder een brekebeen is of niet? Is iemand ermee geholpen als je 
hem of haar gaat helpen of moet de lijdensweg zo kort mogelijk zijn? 
 
Gemeentesecretaris X: Ik herken dit, we hebben maandenlang iemand ambtelijk volledig ondersteund met zelfs 
letterlijke tekst á la: dit moet je in ieder geval zeggen. Vervolgens week de wethouder nog af van de tekst. Op een 
gegeven moment kan ik me voorstellen dat de afweging is: dit gedrag heeft zo’n groot effect op het functioneren 
van de gemeente en de belangen die in portefeuilles spelen, dat je iemand ook helpt door te stellen dat het 
misschien fijner is om te stoppen als wethouder, maar dat kan alleen als je goed in verbinding met iemand staat 
en als mensen enige zelfkennis hebben en zichtbaar ongelukkig zijn.
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Gemeentesecretaris Y: Ik houd er als ambtenaar weer een andere optiek op na. Alle bestuurders zijn voor ons 
door god gegeven, burgemeesters en wethouders. We houden ze uit de wind, we tillen ze op het schild. Aan 
ons zal het niet liggen. Als ze er vervolgens van af vallen dan hebben wij er in elk geval alles aan gedaan. We zijn 
loyaal en we blijven loyaal. 
 
Griffier X: Soms stopt een wethouder onnodig of te vroeg, dan weet je dat iemand het politiek wel gered zou 
hebben, maar er zelf ongelukkig van werd. 
 
Burgemeester Z: Het politieke domein is anders dan het ambtelijke of andere werkkringen. Ergens moet je als 
burgemeester ook loslaten. Ik vind het best lastig, als je ziet dat niet goed gaat met iemand.

De rol van de burgemeester bij een coalitiecrisis/botsende wethouders 
 
Burgemeester X: Ik verwijs bij een coalitiecrisis terug naar de tafels waar ik zelf niet aanzit, die van de 
coalitieonderhandelingen. Mijn taak is te benoemen dat het niet goed gaat en er op andere tafels gewerkt moet 
worden aan een oplossing. 
 
Burgemeester Y: Teambuilden is een taak van de burgemeester. Maak daar tijd voor vrij zodat je iets van 
gezamenlijkheid creëert. Ga een dag samen met elkaar weg nog voor de zomer, dus in het begin wanneer de 
sfeer nog redelijk goed is. Wanneer je moet repareren is dat geen teambuilden, maar het overeind houden 
van een team. Dan deel ikdat je daar voorzichtig mee moet zijn. Ik moet niet al te opzichtig bezig zijn om de 
ploeg te redden als ik misschien binnenkort door moet met een andere ploeg. Teambuilden en repareren zijn 
verschillende dingen, repareren is hooguit in de laatste fase misschien nog aan de orde en dan vind ik dat je daar 
als burgemeester en gemeentesecretaris terughoudend in moet zijn. 
 
Burgemeester Z: Stel dat je niet intervenieert en het loopt fout met het team, dan gaat iedereen kijken wat de 
burgemeester en de gemeentesecretaris daar wel of niet in gedaan hebben. Mijn ervaring is dat het voorkomt 
dat men er pas na verloop van tijd achter komt dat het handig was geweest om even wat tijd uit te trekken om te 
kijken, hoe zit iedereen in elkaar, waar zitten gevoeligheden, welke erfenis heeft iemand nog vanuit het verleden, 
vanuit de campagne of anderszins? 
 
Gemeentesecretaris X: Wat is repareren? Je voelt aan dat het klaar en over is. Dan gaan we achterover leunen 
en ze vechten het maar met zijn allen uit, want elk woord is dan een woord teveel. Het oordeel is nu aan het 
politieke deel van het college. 
 
Burgemeester Y: Ik wil het even scherper hebben voor mezelf. Teambuilding is natuurlijk wat anders dan het 
faciliteren van nieuwe wethouders. Ik vind dat twee verschillende dingen. Als we het hebben over een nieuwe 
wethouder faciliteren, dan moet je daar met een zekere terughoudendheid mee omgaan. Je hebt een gesprek 
en je proeft daar als het ware dat de ene wethouder echt hulp nodig heeft, die wil wegwijs gemaakt worden, 
maar mensen zijn verschillend. Er was ooit een wethouder die tegen collega’s zei: “De burgemeester moet 
zich hier niet mee bemoeien.“ Hij vond mij dus lastig. Tot ongeveer een jaar geleden, want toen was hij zelf tot 
de conclusie gekomen dat hij vastliep. Op dat moment ging hij me zelf spontaan bijna elke dag bellen. Dus de 
behoefte kan zelfs bij dezelfde persoon in de tijd verschillen. Bij een team vind ik dat de burgemeester sowieso 
een rol heeft. Als je met een team aan het werk bent dan zeg je: laten we eens even bij elkaar gaan zitten, hoe 
loopt het, afspraken maken, irritaties uitspreken, sterke en zwakke punten? De vraag wanneer je het precies doet 
is afhankelijk van de situatie. 
 
Burgemeester X: Doe jij het niet gelijk aan het begin?
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Burgemeester Y: Wel vrij snel, maar niet helemaal aan het begin, het is niet zo dat de afspraak bij wijze van 
spreken al gemaakt is voor dat de wethouders er zijn. 
 
Burgemeester Z: Er was eens een college waarbij alle wethouders nieuw waren en waar men ook samen 
onderhandeld had. Ik kwam daar als burgemeester als laatste bij. Het team had zich dus al grotendeels gevormd. 
Het heeft best een tijd geduurd voordat ik me onderdeel voelde van dat team.

De rol van de burgemeester bij machtspolitiek 
 
Burgemeester X: Soms zie je dat wethouders in een college bezig zijn elkaar echt onderuit te halen. Als dat 
niet “in your face” gebeurt, dan is het handelingsperspectief van de burgemeester beperkt, maar ook als het 
openlijk gebeurt, kun je niet meer dan mensen er op aanspreken en zorgen voor ondersteuning voor degene die 
aangevallen wordt. 
 
Burgemeester Y: Soms heb ik tegen personen gezegd: “Er wordt over jou dit en dit gezegd in het roddelcircuit.” 
Mensen schrikken dan en het is heel naar om zoiets te zeggen, maar dan denk ik: als niemand het zegt is het ook 
niet goed.

Hulpsinterklaas 
 
Burgemeester X: Er zit in mijn ervaring altijd een soort spanning op de relatie tussen burgemeesters en 
wethouders. Helemaal ideaal wordt het nooit. Wethouders beschouwen zichzelf een beetje als hulpsinterklazen 
vanwege al die momenten dat de aandacht toch meer naar de burgemeester uitgaat dan naar de wethouders. 
Als burgemeester zie ik - en dat hoor ik ook van collega’s – dat wethouders vooral solidair zijn met elkaar.
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Raadsleden

Er zijn meerdere soorten raadsleden te onderscheiden, die in een verschillende relatie tot wethouders staan. In dit 
onderzoek hebben we oppositie- en coalitieraadsleden van elkaar onderscheiden5. Binnen de eigen fractie hebben 
we de fractievoorzitter onderscheiden van de fractiespecialist en gewone fractieleden. Dat verschil in relatie uit zich 
opmerkelijk genoeg enkel in accentverschillen: of een raadslid een willekeurig oppositielid is of de fractievoorzitter van 
de eigen partij, wethouders hebben graag dat alle raadsleden overleg met hen zoeken en vragen stellen. Duidelijk is dat 
wethouders willen investeren in het delen van kennis en informatie om verrassingen in de raad te voorkomen, maar 
dus ook verwachten dat raadsleden naar wethouders toestappen om informatie tot zich te nemen of signalen te delen.

Het profiel van de fractievoorzitter van de eigen partij

De fractievoorzitter van de eigen partij is de belangrijkste bondgenoot van de wethouder in de gemeenteraad. Van de 
ideale fractievoorzitter worden de volgende rollen verwacht:

• Dat deze samen optrekt met de wethouder
• De fractie aanstuurt
• Een sparringpartner is
• Dat deze steun biedt.

Om dit goed te doen wordt van de fractievoorzitter de volgende combinatie van eigenschappen en gedrag verwacht. 
Een fractievoorzitter:

• Overlegt regelmatig
• Deelt kennis
• Is transparant
• Laat zich informeren
• Is verbonden en toch onafhankelijk
• En positief-kritisch.

Verdiepende analyse

De fractievoorzitter is voor wethouders vooral van belang in de rol als sparringpartner en als degene die de fractie op 
één lijn houdt en dan uiteraard wel een afgestemde lijn. Verrassingen of “oppositie tegen de eigen wethouder” wordt 
niet gewaardeerd.

Een opmerkelijk aspect is het afstemmen binnen de coalitie, wethouders noemen dit veel minder vaak dan 
bovengenoemde eigenschappen en rollen. Kennelijk zien wethouders het afstemmen zelf in sterkere mate als 
hun eigen rol – behalve binnen de eigen fractie - en waarderen ze vooral de informatie- en signaalfunctie van de 
fractievoorzitter.

Voor afstemming in de coalitie ziet de wethouder zichzelf dus meer aan zet dan de fractievoorzitter.

5 In de enquête zijn ook raadsleden onderscheiden in raden waar geen oppositie of coalitie is. Deze aantallen zijn echter zo beperkt 
dat er geen echt profiel valt te destilleren. De genoemde termen (slechts 14 termen) vallen overigens samen met elders voor raad-
sleden genoemde termen.
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Reflectie uit de dialoogsessies over de rol van het raadslid

Raadsleden zien – ongeacht of raadsleden van de oppositie of coalitie zijn – een aantal patronen waar het gaat over de 
rol van wethouders bij besluitvorming. Raadsleden hebben een beeld dat wethouders vooral de raad willen overtuigen 
van een voorstel zonder veel ruimte te gunnen voor alternatieve zienswijzen of juist een grote “beslissingsschroom” 
laten zien en zelf geen voorstellen doen, maar alles aan de raad laten.

Om als raad serieus genomen te worden zien raadsleden graag dat wethouders positie durven kiezen, maar daarbij 
ook ruimte bieden door bijvoorbeeld eigen dilemma’s op tafel te leggen en als het nodig is besluitvorming in kleinere 
stappen op te knippen.

Het profiel van een “gewoon” fractielid

Van “gewone” fractieleden wordt door wethouders vooral verwacht dat zij samen optrekken met de wethouder.
Om dit goed te doen wordt van een gewoon fractielid de volgende combinatie van eigenschappen en gedrag verwacht. 
Een fractielid:

• Overlegt regelmatig
• Deelt kennis
• Is transparant
• Heeft een positieve/positief-kritische insteek
• Stelt vragen
• En laat zich informeren.

Verdiepende analyse

Van “gewone” fractieleden wordt door wethouders in de eerste plaats steun verwacht en daartoe is het vooral van 
belang dat er op regelmatige basis kennis wordt uitgewisseld.

Het profiel van de fractiespecialist
Van een fractiespecialist wordt door wethouders verwacht dat deze samen optrekt met de wethouder en meedenkt.
Van de fractiespecialist wordt qua gedrag verwacht dat deze:

• Kennis deelt
• Zich laat informeren
• Regelmatig overleg heeft met de wethouder
• Transparant is
• En goed geïnformeerd is.

Van een fractiespecialist wordt tenslotte verwacht dat deze niet voor verrassingen zorgt.

Verdiepende analyse

De wederzijdse informatierol is het belangrijkst als het gaat om de relatie met de fractiespecialist. De meeste 
wethouders zijn niet sterk uitgesproken over de fractiespecialist, diverse wethouders hebben de vraag ook beantwoord 
in de trant van “hetzelfde als van andere fractieleden”. Het profiel is dan ook nagenoeg hetzelfde als van gewone 
fractieleden.Bij wethouders bestaat zorg over “sologedrag” bij fractiespecialisten en dan vooral ingegeven door het 
door de fractiespecialist gehechte belang aan het betreffende onderwerp ten koste van een bredere afweging of zoals 
een respondent het risico benoemt: “met andere fractiespecialisten tegen mij samenspannen.”
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Het profiel van het coalitieraadslid

Raadsleden van andere coalitiepartners:
• Laten coalitiediscipline zien
• Bieden steun
• Zorgt niet voor verrassingen
• en trekt ook enigszins samen op met de wethouder.

Van coalitieraadsleden worden de volgende eigenschappen en gedragingen verwacht:

• Een positief-kritische instelling
• Regelmatig en tijdig overleg
• Het stellen van vragen.

Verdiepende analyse

Hoewel coalitiediscipline en het niet zorgen voor verrassingen duidelijk het meest genoemd worden door wethouders 
valt op dat van coalitieraadsleden eigenlijk geen ander gedrag verwacht wordt dan van raadsleden van de eigen fractie. 
De verwachting dat coalitieraadsleden samen optrekken met de wethouder wordt zelfs enkele keren genoemd.

Het wordt niet gewaardeerd wanneer raadsleden van de coalitie oppositie voeren en standpunten solistisch bepalen.

Het profiel van een oppositieraadslid

Het allerbelangrijkste dat wethouders verwachten van een oppositieraadslid is een positief-kritische instelling. Ook 
belangrijk is dat het raadslid tijdig overleg zoekt, vragen stelt en bij de benadering van onderwerpen een inhoudelijke 
insteek kiest en persoonlijke aanvallen vermijdt.

Verdiepende analyse

Wethouders vinden het belangrijk dat ook oppositieraadsleden zich goed laten informeren en hun oppositie op inhoud 
voeren. Dat betekent dat wethouders het niet waarderen als oppositie gevoerd wordt door het college “in een kwaad 
daglicht” te stellen en daarbij op de man spelen.

Reflectie uit de dialoogsessie over het samenspel met raadsleden

Wethouders ervaren opereren in de raad over het algemeen als lastig, maar dat is volgens griffiers en raadsleden niet 
perse verkeerd, sterker nog: één griffier verwoordt dit als “dat willen we graag zo houden.” Immers de raad heeft als 
hoogste orgaan de kaderstellende en controlerende rol en dus als taak de wethouders alert te houden.

Maar de raad is zoals hiervoor aangegeven natuurlijk niet één geheel. Zoals een burgemeester stelt: “Als college 
kunnen we het heel gezellig hebben en dat hebben we het vaak, maar daar heeft een wethouder uiteindelijk niets aan, 
want de raad moet zijn stukken accepteren en dat begint met de eigen fractie.”

In de reflectieblokken hieronder zijn niet alle subverdelingen uit de enquête opgenomen, maar is het onderscheid 
tussen de eigen fractie (en fractievoorzitter) en de rest van de raad wel gemaakt.
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Duaal samenspel

Over duale relaties 
 
Raadslid X: We (raadsleden) zijn besteld om het te laten schuren. Ook zijn we besteld om tegenstellingen te 
beslechten. 
 
Raadslid Y: Duaal bestuur maakt het spel attractief. 
 
Raadslid Z: Wethouders moeten niet alles van tevoren glad willen strijken. 
 
Raadslid XX: De meeste wethouders zijn niet zo duaal.

Over raadsvoorstellen 
 
Raadslid X: In veel stukken is impliciete besluitvorming aanwezig. Ambtenaren maken vaak al politieke keuzes. 
 
Raadslid Y: Besluitvorming is erbij gebaat als een voorstel wat onafhankelijker is geschreven. Zorg dat 
maatschappelijke opgaven goed beschreven zijn. Raadsvoorstellen zouden radicale keuzenota’s moeten zijn en 
niet de toon moeten hebben van “dit is fantastisch”. 
 
Raadslid Z: Voorstellen zijn of van de categorie “tekenen bij het kruisje” of juist helemaal “beslissingsschroom”. 
 
Raadslid XX: Het vertrekpunt moet zijn dat de inhoud van de materie niet bij raadsleden zit, want het is 
lekenbestuur.

De houding van wethouders naar raadsleden 
 
Raadslid X: Ik ben kampioen vragen stellen, ik merk dat wethouders dat fijn vinden, wethouders zitten graag op 
hun praatstoel. 
 
Raadslid Y: Wethouders hebben ook vaak de houding van “ik zal het u nog een keer uitleggen, hier is 
buitengewoon goed over nagedacht”. 
 
Raadslid Z: Veel wethouders halen alles uit de kast om hun zin te krijgen. 
 
Raadslid XX: Een probleem is dat in gemeenschappelijke regelingen wethouders bijna op voorhand hun rol 
niet willen pakken. Ze verschuilen zich dan achter de machtsverhoudingen in de regio en zijn daarmee voor 
raadsleden niet goed aanspreekbaar.

De ideale wethouder 
 
Raadslid X: De ideale wethouder weet wat leeft in de raad en weet waar dilemma’s spelen en legt ook eigen 
dilemma’s open op tafel. 
 
Raadslid Y: Ik wil ook een wethouder die standvastig is wanneer een besluit eenmaal genomen is. 
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Raadslid Z: De ideale wethouder is rolvast. Dat betekent dat hij accepteert dat de raad het hoogste 
bestuursorgaan is en niet uitstraalt: “Hoe denken jullie dat ik deze gemeente kan besturen als jullie niet doen wat 
ik zeg?” 
 
Raadslid XX: Een goede wethouders is iemand die stap voor stap zijn punten erdoor krijgt en niet gaat voor de 
korte klap. Een goede wethouder heeft de moed om ook over een bestuursperiode heen te kijken en niet nu te 
scoren. 
 
Raadslid X: Een goede wethouder begrijpt de inhoud en de bestuurlijke aspecten en kan dat gecombineerd 
toepassen. 
 
Raadslid Y: Een goede wethouder laat zich niet verrassen maar heeft voelhorens uitstaan en bevraagt ook de 
eigen ambtenaren stevig. 
 
Raadslid Z: Een goede wethouder managet het proces, zowel met inwoners als met gemeenschappelijke 
regelingen.

De eigen fractie, fractievoorzitter en coalitie
 
Fractieleden

Steun van de fractie voor wethouders tijdens raadsvergaderingen 
 
Griffier X: Soms zie je een wethouder zwemmen in de raadsvergadering en dan denk ik: heb je dan helemaal 
geen contact met je fractie gehad van tevoren? Het lijkt onbestaanbaar dat er niemand gezegd heeft: “Pols eens 
even.” Natuurlijk zijn we duaal, maar dat wil niet zeggen dat het niet af en toe goed kan zijn met de fractie af te 
stemmen hoe iedereen erin zit. Het moet niet zwart/wit zijn. 
 
Griffier Y: Ik denk dat het in een moeilijk raadsdebat echt helpt als jouw fractie het voor je opneemt. In ieder geval 
zie je dat het bevreemding wekt als een wethouder alleen staat en zelfs door zijn fractie niet en plein public 
gesteund wordt.

Spanningsveld college versus fractie 
 
Burgemeester X: Volgens mij krijg je ook brokken als wethouders aan de leiband van hun fractie lopen en bij wijze 
van spreken geen eigen mening hebben. Volgens mij werkt dat niet. Je moet met elkaar in het college ook aan 
een programma kunnen werken.
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Functioneringsgesprekken voor wethouders 
 
Burgemeester X: Toen ik vroeger wethouder was ging ik naar de burgemeester toe en vroeg ik: “Kan ik met jou 
elke paar maanden een functioneringsgesprek hebben?” Hij zei: “Ik doe geen functioneringsgesprekken met jou, 
ik heb daarin geen verantwoordelijkheid.” Ik antwoordde dat ik wel wilde kunnen spiegelen. Dat kon gelukkig. 
 
Nu ik zelf burgemeester ben vind ik eigenlijk dat wethouders met hun fractie of hun bestuur 
functioneringsgesprekken moeten hebben, want ik zie soms dat wethouders zelf denken dat ze het goed doen 
en van hun partij dan toch niet terug mogen komen. 
 
Griffier X: Als je als fractie een wethouder ondersteunt die slecht functioneert, dan ben je bezig om iets af te 
dekken. Het duaal systeem was niet bedoeld om een afrekencultuur tot stand te brengen, maar wel om het 
college verantwoording af te laten leggen aan de raad. 
 
Burgemeester Y: De laatste jaren zie ik vaker gedonder van wethouders met hun eigen fractie. Soms mogen 
wethouders niet bij hun fractie zijn of zijn er in de fractie mensen die zelf wethouder hadden willen worden 
en het beter menen te weten dan de wethouder. Dan ontstaat onder het mom van dualisme gedonder. Het is 
belangrijk dat er goede verhoudingen blijven bestaan met de fractie. 
 
Overigens vind ik ook dat het college een rol heeft om te zeggen: dat zijn goede vragen die vanuit de fractie 
gesteld worden, dat mag men gewoon vragen. Ik vind dat burgemeesters daar een steeds zwaardere taak in 
krijgen: iedere keer zorgen dat die wethouders er niet te eigenzinnig in gaan zitten en klagen over hun fractie. 
Infeite is de fractie toch de eerste baas en de raad de tweede baas.

Algemeen belang versus partijbelang 
 
Griffier X: Stel dat een wethouder perfect functioneert, goed in het college ligt, met goede voorstellen komt, maar 
niet altijd in de lijn van zijn fractie en de fractie zegt: “Dit is toch niet wat wij willen.” Dan krijg je een situatie die 
schuurt. Het is in gemeentelijk belang dat die wethouder goed functioneert, terwijl die fractie ervoor kan zorgen 
dat dat functioneren eindig is. 
 
Een enkele keer kan zo’n fractie ook de grootste oppositiepartij worden als andere fracties daar anders inzitten. 
 
Griffier Y: Het is natuurlijk niet zo gek: de wethouder is een bestuurder en veel minder politicus in het college. 
Zo’n fractie blijft natuurlijk het verkiezingsprogramma aanhouden. 
 
Griffier X: Het grappige is dat je die loskoppeling kan bewerkstelligen, want een wethouder hoeft niet per se uit 
een fractie te komen. Nergens in de wet staat dat een fractie een wethouder moet leveren.

Fractievoorzitter

Steun zoeken in de coalitie 
 
Burgemeester X: Ik merk ook, zeker als ik in mijn eigen gemeente kijk, maar ik zie het wel in meer gemeenten, 
dat er via de eigen fractie ook soms voeling wordt gehouden met andere coalitiefracties. Dat doe je dan niet 
zelf als wethouder, maar dan gaat de fractievoorzitter van je eigen partij contact met zijn collega’s zoeken. Als 
wethouder heb je daar de voordelen van.
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Gemeentesecretaris X: Je hebt soms ook een coalitieleider die een telefoontje naar een fractievoorzitter doet 
in plaats van een wethouder.zie je dat het bevreemding wekt als een wethouder alleen staat en zelfs door zijn 
fractie niet en plein public gesteund wordt.

Wanneer vertrouwen tussen fractievoorzitters en wethouders ontbreekt 
 
Gemeentesecretaris X: Toen ik bij mijn vorige gemeente ging werken deed ik een rondje fractievoorzitters, die 
vonden collegeleden stuk voor stuk autisten die niet in staat waren zich te verplaatsen in wat de raad nodig had. 
Vervolgens merkte ik in het college zelf dat collegeleden dachten dat ze niets anders deden dan gebaren maken 
naar de raad.

Raadsleden van de coalitiepartijen

Coalitiemanagement 
 
Griffier X: De vorige periode hadden we een coalitie van vier partijen. Het interessante is dat de fractievoorzitters 
van de kleinste partijen de coalitie bij elkaar hebben gehouden.

De rest van de raad

Acteren in de raad 
 
Gemeentesecretaris X: Er zijn wethouders die fantastische verhalen houden, ze weten de raad helemaal in te 
pakken, terwijl het eigenlijk min of meer lousy bestuurders zijn. Anderen kunnen goed besturen, maar weten het 
in de raad niet goed te brengen. Het is een vak om de raad mee te krijgen. 
 
Griffier X: Soms heb je een onervaren wethouder met te weinig politiek gevoel, die geneigd is om een toezegging 
te doen, want dan is hij er vanaf. Op zo’n moment beseft zo iemand niet dat hij nog heel veel last heeft van zo’n 
toezegging.

Mopperen over vragen van de raad 
 
Griffier X: Wat wethouders niet goed inschatten, is wat zij uitstralen, bijvoorbeeld als ze mopperen over de raad 
tegen ambtenaren. Hoe vaak wij als griffie niet collega’s uit de rest van de organisatie aan ons bureau krijgen met 
‘nou, daar heb je de raad weer met hun vragen’. Als een wethouder dat uitstraalt naar de ambtelijke organisatie, 
dan gaat die organisatie dat ook overnemen. Je bent als wethouder daarin heel dominant. 
 
Burgemeester X: Tot in het oneindige moeten wij allemaal continu uitstralen dat alles wat gebeurt volstrekt 
redelijk en logisch is. 
 
Griffier X: Raadsleden hebben het recht vragen te stellen. Ik ga niet zeggen dat iets een onterechte vraag is, 
raadsleden hebben alle recht om alle vragen te stellen. Dat is bij wethouders lastig tussen de oren te krijgen en 
dus vaak ook bij medewerkers.
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De rol van de wethouder in het raadsdebat 
 
Burgemeester X: Soms is er een motie ingediend in de raad, waarna de wethouder adviseert om hem te 
steunen of niet, waarbij de wethouder graag van tevoren iets wil toelichten. Onder verwijzing naar het duaal 
bestel blokkeert de oppositie de mogelijkheid van de wethouder om dit te doen, want de raad moet onderling 
discussiëren. 
 
Als ik dan vanuit de inhoud aangeef dat het handig kan zijn om de wethouder toch zijn verhaal te laten doen krijg 
ik het verwijt dat ik teveel voorzitter van het college ben.

Draagvlak, macht en gunfactor 
 
Burgemeester X: Wethouders focussen op inhoud en kennis, maar het draait erom of ze wel voldoende draagvlak 
kunnen genereren. Iedere politicus zal ontkennen dat dat macht is, omdat macht niet een sexy begrip is. En dat 
dat bij voorbaat iets is van draagvlak. Een politicus zal nooit zeggen op basis van macht heb ik dit bereikt, nooit. Ik 
heb dat nog nooit iemand horen zeggen. Macht is een besmet woord. 
 
Gemeentesecretaris X: Ik heb een wethouder horen zeggen tegen zijn collega’s: “Je hoeft er niet meer over na te 
denken want dat heb ik al gedaan.” 
 
Burgemeester X: Dat is een mooie vertaling van macht. Het is ook logisch dat ze die term niet invullen. Als ik 
mezelf een diploma moest geven, geef ik dat ook op kennis. 
 
Gemeentesecretaris X: Toch is het belangrijk dat een wethouder zijn dossiers beheerst, anders wordt hij niet 
serieus genomen. 
 
Burgemeester X: In het voortraject richting college is het prettig als je als wethouder kennis hebt, maar richting 
raad maakt de breedte van de coalitie veel uit hoe het proces verloopt. Als de coalitie breed is hoeven ze geen 
rekening met draagvlak in de raad. Als de coalitie smal is, is het draagvlak iedere keer een issue. Dan gaat de 
gunfactor een grotere rol spelen. Wij vinden elkaar leuk en gaan er samen een leuke tijd van maken. Als de 
persoonlijke verhoudingen goed zijn dan kom je daar wel uit. Maar als er enorme tegenstellingen zitten, dan 
wordt het iedere keer vechten.

Bouwen aan gunfactor met de raad: elkaar leren kennen 
 
Burgemeester X: Ik denk dat de snelle doorstroom van wethouders ook komt omdat er een versplintering van de 
gemeenteraden waar te nemen is. Wij zijn van 6 fractie naar 8 fracties gegroeid. Daar ben ik minder trots op.\ 
In het verleden was het zo dat mensen van huis uit tot een bepaalde politieke stroming behoorden en daar heel 
het leven trouw aan bleven. Nu is de maatschappij veel vluchtiger: de ene verkiezing kies je voor deze partij en bij 
een volgende kies je met dezelfde motivatie voor een andere partij. Daar moeten we niet teveel over zeuren, het 
is gewoon een teken van deze tijd. 
Wat kan helpen is om ook als gemeenteraad de hei op te gaan, gelukkig hebben wij een griffier die daar 
behoorlijke voorbereiding aan vooraf laat gaan. Wij merken dat dan de scherpe randjes er vanaf gaan. De mensen 
treden uit de politieke arena en praten gewoon als mens met elkaar, want naast het inhoudelijke programma zijn 
er ook momenten dat je samen zit te eten of samen een borreltje drinkt. 
Griffier X: Je kunt als wethouder ook aanbieden om in de fractievergadering van verschillende partijen langs te 
komen, als daar behoefte aan is.
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Informatievoorziening 
 
Griffier X: Raadsleden stellen artikel 41 vragen op grond van het van het regelement van orde. Wethouders 
hebben zes weken de tijd om daar een antwoord op te geven. Na zes weken minus één dag komen de 
antwoorden, dat blijken vaak twee regels te zijn. Zo’n raadslid voelt zich echt weggezet. 
 
Griffier Y: Wethouders struikelen vaak over de informatievoorziening aan de raad. Daarom denk ik dat je 
wethouders moet meegeven dat een open, eerlijke en volledige informatievoorziening belangrijk is. Daar 
constateer ik in mijn eigen praktijk een enorme kramp en dat heeft ook te maken met de resultaatgerichtheid 
van het college. Wethouders willen iets voor elkaar brengen en dan wordt vaak de gemeenteraad als de laatste 
hobbel gezien en niet als een partner om dingen voor elkaar te krijgen. Het zou mij een lief ding waard zijn als er 
een cultuur ontstaat om de gemeenteraad niet alleen mee te nemen in een proces, maar te beschouwen als een 
goede partner om tot resultaat te kunnen komen.

Samen optrekken met de raad richting samenleving 
 
Griffier: Ik streef naar erkenning bij de wethouders dat ze het niet alleen kunnen. Ik heb in verschillende 
gemeenten gewerkt, waaronder ook gemeenten met een sterke wethouderscultuur. In een dergelijke cultuur 
is er een soort sfeer van “we run this city”. Alle lijnen in het stadskantoor of gemeentehuis komen hierin uit bij 
de wethouder. Dat kan zijn functie hebben maar is denk ik niet meer van deze tijd. Ik denk dat wethouders veel 
meer moeten zien. Dan heb ik het in eerste instantie over het lijntje met de raad, om daar tijdig gevoel voor te 
hebben, mee te bewegen, mee te denken maar ook je te laten aanspreken als wethouder. En in tweede instantie, 
maar nog veel belangrijker de samenleving. Wethouders lijken zich soms te weinig bewust van de kleine rol die 
ze slechts spelen, ook al is het een essentiële, want het is een leidinggevende rol in de samenleving. Als je die 
rol niet met voldoende empathie en gevoel voor meebewegen, losheid en soepelheid speelt dan krijg je gedoe. 
Ik denk dat het goed is - en daarin wil ik natuurlijk ook graag binnen de kaders van mijn eigen competenties 
meedenken – om op tijd een team te vormen om het hele proces uit te lijnen aan de voorkant. 
 
Griffier Y: Een trend is de behoefte in de samenleving om mensen echt mee laten doen in de dingen die er in de 
samenleving toe doen. Daar heeft een wethouder een cruciale rol in. 
De gemeenteraad kan dat gewoon allemaal niet. De raad kan richting geven over hoe het contact en de 
samenwerking met de burgers tot stand moet komen en kan daar zelf ook een belangrijke rol in spelen. Maar bij 
de veelheid van onderwerpen die er spelen dat is het voor een gemeenteraad volstrekt onmogelijk om daar zelf 
handen en voeten aan te geven. Daar heeft het college een belangrijke rol.

Realisme in verwachtingen ten aanzien van intenties van raadsleden 
 
Griffier X: Wethouders zouden vaker contact moeten leggen met gemeenteraden om ze nader te informeren over 
een aantal zaken. Ik geef op mijn beurt tegen raadsleden aan: “Ga eerst eens gewoon een kopje koffie drinken bij 
de wethouder. Vraag hoe het zit het voordat je het gelijk in de politieke arena gaat beslechten. Jij krijgt veel meer 
achtergrondinformatie als je bijvoorbeeld vraagt: ‘Waarom kom je met dit voorstel een waarom is er deze haast?’ 
Ik merk vaak dat men dat liever niet wil weten, men wil gewoon in de arena scoren.”
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Gebrek aan steun bij impopulaire maatregelen 
 
Er zijn soms gewoon impopulaire maatregelen. Dat kan leiden tot enorme reuring en het gevoel bij de 
gemeenteraad: wat hebben we gemist? De raad heeft niks gemist want die bepaalde groep mensen heeft de 
hele tijd aan tafel gezeten en de hele tijd dat geluid laten horen. Die groep is vervolgens in staat te zorgen voor 
30 of 40 ingezonden brieven in het lokale sufferdje en een petitie met 3.000 handtekeningen. Dan ontstaat 
vaak het gevoel dat niet te kunnen negeren. Je moet het ook niet negeren, maar dat betekent niet dat je gelijk de 
maatregel terug moet draaien, het kan nog steeds zo zijn dat de voorgestelde maatregel het meest geëigend is. 
Intussen zie ik dat een wethouder steeds meer alleen komt te staan, ook het college neemt steeds meer afstand. 
Het wringt op dat soort momenten wat voor positie de raad voor zichzelf ziet en als het dan verkeerd uitvalt zegt 
de raad heel makkelijk: “Wethouder je communiceerde slecht.”
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Andere wethouders

We hebben ook in kaart gebracht hoe wethouders tegen eigen collega’s aankijken. Ook hier onderscheiden we 
verschillende soorten wethouders, dat wil zeggen variërend van collega’s van de eigen partij in het college, wethouders 
van andere partijen (in hetzelfde college) tot wethouders in andere gemeenten.

Profiel van een wethouder van de eigen partij

Een wethouder van de eigen partij is een bondgenoot in het college. Van de ideale collega-wethouder worden een rol 
als sparringpartner verwacht die steun biedt en samen optrekt.

Van collega-wethouders van de eigen partij worden de volgende eigenschappen en gedragingen verwacht:

• Open en transparant
• Zoekt regelmatig overleg
• Collegiaal.

Profiel van een wethouder van een andere partij

Een wethouder van een andere partij stelt idealiter samen het coalitieakkoord centraal, gaat uit van het gezamenlijk en 
algemeen belang en draagt collegestandpunten gezamenlijk uit.

Van collega-wethouders van een andere partij worden de volgende eigenschappen en gedragingen verwacht:

• Open en transparant
• Een teamspeler
• Gericht op samenwerking
• Gunt een ander iets.

Wethouders in andere gemeenten

Een wethouder in een andere gemeente werkt samen vanuit een gezamenlijk belang om grensoverschrijdende en 
regionale zaken af te stemmen.

Van wethouders uit andere gemeenten worden de volgende eigenschappen en gedragingen verwacht:

• Collegiaal
• Deelt informatie en ervaringen
• Open/transparant
• Zorgt voor goed overleg
• Heeft respect voor elkaars belangen
• En kan over gemeentegrenzen heen kijken.
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Verdiepende analyse

Wethouders verlangen van elkaar een transparante, open houding. In het verlengde hiervan hechten wethouders aan 
het delen van informatie en ervaringen en regelmatig overleg. Het liefst zien wethouders dat alle kaarten op tafel 
liggen, zoals een respondent het uitdrukt: “Openheid en samenwerking. Ook eerlijkheid als dat er even niet in zit om 
(politieke of bestuurlijke) redenen.”

Het spiegelbeeld van het gedrag dat men liever niet ziet is daarmee consistent: geen “kaarten tegen de borst” of 
“verborgen agenda’s”.

Verschillen zijn er ook: bij collega-wethouders uit het college van andere partijen wordt het gezamenlijk belang en dan 
vooral in de vorm van het gesloten coalitieakkoord benadrukt en bij wethouders uit andere gemeenten het zoeken naar 
het gezamenlijke regionale belang en daarbij dus “over de eigen kerktoren heen durven kijken” zoals een respondent 
het verwoordde.

Reflectie over het samenspel met andere wethouders uit de dialoogsessies

Aanvullend op het voorgaande komen uit de dialoogsessies de volgende inzichten.

Het wethoudersteam is een team van concurrenten. Uit de reflecties komt naar voren dat de diversiteit in 
achtergronden en competenties enerzijds en anderzijds de factor macht grote invloed hebben op de wijze waarop 
wethouders tot hun recht komen en naar elkaar acteren.

Wethouders die voorheen raadslid waren moeten er bijvoorbeeld alert op zijn dat zij het binnen het team niet gaan 
redden als ze volksvertegenwoordiger blijven. Je zit er niet voor jezelf of voor een deelbelang of voor de organisatie, 
maar voor de raad.

Wethouders die voor de tweede keer wethouder worden moeten zichzelf een beetje temperen want ze lopen het risico 
dat ze hun nieuwe collega’s niet de gelegenheid geven om dingen zelf te laten ontdekken.

Het teamgevoel van wethouders onderling 
 
Burgemeester X: Het kan door de druk komen van externe of politieke omstandigheden, maar over het algemeen 
zie ik dat wethouders steun bij elkaar zoeken en die ook vinden. In mijn ervaring tolereert men ook redelijk veel 
van elkaar, bijvoorbeeld dat de wat luie wethouder waar men zich eigenlijk in het college aan irriteert toch wordt 
afgedekt of een beetje gezamenlijk mopperen over dat ene raadslid dat ze een beetje voor de voeten loopt of 
over een fractie die tegen is en dwarszit. 
 
Burgemeester Y: Ondanks al mijn pogingen om wethouders te laten doorleven dat ze echt een team zijn, zie ik 
nog te vaak non-interventiegedrag: “Het is jouw portefeuille, het is jouw ‘pakkie an’.”  
Het moet van ons allemaal zijn. Ik zeg daarom steeds: treed meer op als duo’s of trio’s naar buiten toe. Dan heb 
je steun aan elkaar.

31 



Petra Habets Advies & Ontwikkeling

Onevenwichtigheid in het college 
 
Burgemeester X: Als binnen een wethoudersploeg alle wethouders op één lijn zitten op één na en die ene dan 
ook nog eens dwars is en niet luistert naar de rest, dan ben je als burgemeester en gemeentesecretaris erg 
intensief aan het coachen. Omdat de andere wethouders elkaar vinden walsen ze eigenlijk voortdurend over hun 
collega heen. Soms zijn de ambtenaren dan bijna op papier uit aan het schrijven om de eenling binnen boord te 
houden. Ik vind dus dat de wethouders die vanzelf een team vormen zich ook verantwoordelijk moeten voelen 
voor hun collega. 
 
Burgemeester Y: Als de politiek gespannen is, branden die collega’s daar hun vingers niet aan. 
 
Griffier X: We hebben in onze gemeente een grote sterke partij. Dan heeft de burgemeester nauwelijks 
inbreng, laat staan de gemeentesecretaris. Burgemeester en gemeentesecretaris willen heel graag iets aan 
teambuilding doen, maar krijgen als antwoord dat dat niet nodig is. Dan is de burgemeester redelijk eenzaam, 
net zoals de wethouder van de kleinere partij die erbij is gehaald omdat er een meerderheid moet zijn. Dat zijn de 
kwetstbaarste wethouders, omdat ze er elk moment uit kunnen vliegen.

Adviseren wanneer de speelruimte beperkt is 
 
Gemeentesecretaris X: Ik heb verschillende en diverse colleges gezien. We hadden ooit een echt 
wethouderscollege met een hele duidelijke lijn. Indertijd werden op maandagmorgen gesprekken gehouden 
op de kamer van de eerste loco waar alle wethouders met alle fractievoorzitters bij waren en waar soms ook 
ambtelijke ondersteuning bij gevraagd werd. Alle collegestukken voor de collegevergadering van dinsdag werden 
hier al doorgenomen. De besluitvorming was eigenlijk op maandag al rond en op dinsdag werd de vergadering 
formeel overgedaan, voorgezeten door de burgemeester maar die moest vooral niet te moeilijk doen. Tegen mij 
werd gezegd: wij regelen het hier en schik je daar maar in, want anders heb jij het ook niet makkelijk. Sindsdien 
zijn er natuurlijk hele andere colleges geweest en de collegevergaderingen duren niet meer zo kort als toen. Als 
de meerderheid in een gemeente de wethoudersploeg in staat stelt zich zo te gedragen is dat een gevolg van 
het democratisch proces. Je kunt dan gaan teambuilden, spiegelen en bespreken wat je van elkaar accepteert 
en wat ieders verwachtingen zijn, maar de machtsverhoudingen zijn dan zo eenzijdig dat de speelruimte heel 
beperkt is. Dan kun je als gemeentesecretaris tegen mensen aanpraten en zeggen wat mensen niet willen horen, 
maar dat moet je gedoseerd doen, anders komen ze niet meer bij je terug en gaan ze de volgende keer met de 
burgemeester praten, die ook terugpraat. Als dat niet aankomt bij zo’n persoon, dan zoekt deze een andere weg 
en gaat met andere mensen praten om daar te vertellen dat ze met de burgemeester en gemeentesecretaris 
gesproken te hebben, maar het daar niet van moeten hebben.

Fte’s en portefeuilles 
 
Gemeentesecretaris X: Zodra in de formatie geknutseld is aan de wethoudersformatie in de zin van dat sommige 
wethouders een paar tienden fte beter betaald worden met een zwaardere portefeuille, weet je al dat er 
onevenwichtigheid in de ploeg zit, maar dat proces heeft zich nu eenmaal afgespeeld voordat het niet-politieke 
deel van het college in beeld was, dus daar kun je niets aan doen. Je kunt hooguit bij tussentijdse wisselingen nog 
even naar de portefeuilles kijken. 
 
Burgemeester X: Soms zie je dat de meest onervaren wethouder het zwaarste dossier met de grootste risico’s 
toegeschoven krijgt. Dan zie je dat elke goed bedoelde opmerking en elk advies met wantrouwen wordt 
bejegend, want jouw advies wordt als bemoeienis gezien.
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Gemeentesecretaris Y: Dat geldt ook als je als gemeentesecretaris logische pakketjes van portefeuilles voorstelt. 
Dat komt toch over als: de porties zijn verdeeld en nu mogen jullie kiezen welke taart je pakt. Dan lijkt het alsof ze 
er zelf niet over gaan. 
 
Griffier X: We hebben een paar moeilijke dossiers, waar je nooit echt heel blij van wordt. Deze dossiers zijn bij een 
onervaren wethouder neergelegd die uiteindelijk gevallen is. Dan denk ik: hoe hebben jullie dat zo kunnen doen? 
 
Burgemeester Y: Ik ga twee dagen met een nieuw college de hei op en daar ga je de diepte in over de betekenis 
en de problemen bij de verschillende portefeuilles. Menigmaal leidt zo’n verdiepingsslag toch tot een aanpassing 
in de portefeuilleverdeling.

In het zonnetje 
 
Gemeentesecretaris X: Voorlichting houdt in de gaten dat elke wethouder ongeveer evenveel in de schijnwerpers 
staat. 
 
Burgemeester X: Tegen de lokale omroep heb ik wel eens gezegd: let erop dat je iedereen evenveel in beeld 
brengt, want jullie hebben de naam een CDA omroep te zijn en dat moet je niet willen. 
 
Burgemeester Y: Ik ga bewust niet naar sommige dingen, want dan gaat de aandacht weer uit naar mij, waarbij je 
natuurlijk wel het risico loopt dat men zegt: de vorige burgemeester kwam wel altijd.

Wethouders van de eigen partij uit de rest van het land 
 
Burgemeester X: Toen ik wethouder was ging ik op zoek naar partijgenoten in een gemeente van ongeveer 
dezelfde omvang. Bij bijeenkomsten zochten we elkaar altijd op en gingen achter in de zaal zitten om nog even 
te overleggen en achteraf de kroeg in. We reflecteerden een beetje en leerden tips en trucs van elkaar, omdat je 
elkaar kon vertrouwen en dezelfde dingen meemaakt. 
Dat was anders dan de fractie, in die tijd zaten we ook in het kabinet. Als ik ergens steun voor nodig had dan 
regelde ik dat een partijprominent langs kwam in de gemeente en die zei dan dat hij het ook een goed idee 
vond. Dat scheelde dan weer een avond discussiëren met de fractie en de achterban. Zo steunde je elkaar als 
partijgenoten.
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Bijlage 1: onderzoeksverantwoording

Opzet onderzoek

152 wethouders hebben aan het onderzoek meegewerkt, waarvan 93 de volledige enquête hebben ingevuld. Zij 
hadden de vrijheid – zolang het binnen 500 tekens paste – om per actor in eigen woorden factoren te benoemen 
en toe te lichten wat zij verwachten van de verschillende spelers. Dit betekent dat er per actor door een respondent 
meerdere facetten konden worden geuit. Een respondent kon bijvoorbeeld benoemen dat een burgemeester zowel 
een goed voorzitter van het college, een goede sparringpartner als goedlachs moet zijn. Dergelijke typeringen zijn 
vervolgens gecodeerd om ze te kunnen aggregeren. De verschillende typeringen zijn in de uitwerking niet gewogen, 
omdat de speurtocht niet was naar een gewogen oordeel per respondent, maar naar de frequentie waarmee bepaalde 
gedragingen en/of eigenschappen door verschillende wethouders genoemd werden.

De uitgebreidheid waarmee per type functionaris door wethouders beantwoord is verschilt sterk, de burgemeester 
leidt in totaal tot 336 verschillende typeringen gegeven door 147 respondenten, voor de fractiespecialist zijn 
daarentegen 79 typeringen gegeven door 78 respondenten. Dit heeft behalve met het voltooiingspercentage van de 
enquête ook te maken met de mate waarin bepaalde functies aanwezig zijn binnen een gemeente: elke wethouder 
heeft een burgemeester, maar bijvoorbeeld veel minder wethouders hebben een collega-wethouder van de eigen partij 
en deze hebben we wel afzonderlijk willen onderscheiden. Ook in het hiervoor geschetste voorbeeld speelt dit element: 
niet elke fractie werkt met woordvoerders of fractiespecialisten. Daarnaast blijkt uit dit voorbeeld dat wethouders over 
de burgemeester kennelijk uitgesprokener beelden hebben (2,3 typeringen) dan over fractiespecialisten (gemiddeld 1 
typering).

De vragenlijst van de enquête is opgenomen als bijlage 2.

Daarnaast zijn in 2022 vijf digitale dialoogsessies georganiseerd waaraan griffiers, gemeentesecretarissen, raadsleden 
en burgemeesters hebben deelgenomen om te reflecteren op wat de enquête over hun beroepsgroep liet zien. 
Aanvullend hebben ook een aantal losse gesprekken plaatsgevonden met enkele mensen die wel wilden deelnemen 
aan het onderzoek, maar niet op de geplande tijdstippen aan de groepsgesprekken konden deelnemen. Deze reflecties 
zijn aangevuld met uitspraken die in een vijftal dialoogsessies in het voorjaar van 2018 zijn gedaan als onderdeel van 
mijn promotieonderzoek naar wethouders, maar de eindversie niet gehaald hebben omdat uiteindelijk gekozen is voor 
een volledig kwantitatief onderzoek. Uitspraken uit deze dialoogsessies en gesprekken zijn opgenomen als reflectie 
op de uitkomsten van de enquête. Alle uitspraken zijn geanonimiseerd opgenomen, omdat het over het algemeen 
situatieschetsen zijn die in beslotenheid zijn gedeeld, maar soms – bijvoorbeeld doordat ze nog actualiteitswaarde 
hebben in de betreffende gemeente – gevoelig kunnen liggen.

Representativiteit

De representativiteit is gecheckt aan de hand van enkele factoren die afgezet zijn tegen landelijke gegevens ten tijde 
van het onderzoek6:

6 Tenzij anders vermeld zijn de landelijke gegevens ontleend aan de Staat van het Bestuur 2020: Het openbaar bestuur in functie: 
Gemeenten | Kennisbank Openbaar Bestuur (kennisopenbaarbestuur.nl)
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• Van de respondenten is 70 procent lid van een landelijke partij, dat is enigszins hoger dan het landelijk  
 gemiddelde (61,5 procent).
• Van de respondenten is 26 procent vrouw, dat is gelijk aan het landelijk gemiddelde.
• Van de respondenten is 67 procent ouder dan 50, dit betekent dat oudere respondenten oververtegenwoordigd  
 zijn ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 52 procent wethouders in deze leeftijdscategorie.
• De procentuele verdeling over gemeentegrootte is als volgt:

< 10.000 
inwoners

10.000-
20.000 
inwoners

20.001-
50.000 
inwoners

50.001-
100.000 
inwoners

> 100.000 
inwoners

Landelijk beeld per 1 januari 20217

verdeling respondenten

4%

5%

18%

23%

53%

46%

16%

18%

9%

8%

Daarmee is er onder de respondenten enige oververtegenwoordiging in de groottecategorie 10.000-20.000 inwoners. 
In de andere categorieën zijn de verschillen marginaal.

7 Wikipedia gedownload op 29 december 2021: Lijst van Nederlandse gemeenten - Wikipedia
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Bijlage 2: de vraagstelling uit de enquête

36 



Petra Habets Advies & Ontwikkeling

 

37 



Petra Habets Advies & Ontwikkeling

 

38 



Petra Habets Advies & Ontwikkeling

 

39 



Petra Habets Advies & Ontwikkeling

 

40 



Petra Habets Advies & Ontwikkeling

 

41 



Petra Habets Advies & Ontwikkeling

 

42 



Petra Habets Advies & Ontwikkeling

 

43 



Petra Habets Advies & Ontwikkeling

 

44 



Petra Habets Advies & Ontwikkeling

 

45 



Petra Habets Advies & Ontwikkeling

 

46 



Petra Habets Advies & Ontwikkeling

 

47 



Petra Habets Advies & Ontwikkeling

 

48 



Petra Habets Advies & Ontwikkeling

 

49 



Petra Habets Advies & Ontwikkeling

 

50 



Petra Habets Advies & Ontwikkeling

Bijlage 3: Wat verwacht u van anderen in de samenwerking  
  met u als wethouder?

Burgemeester

Totaal aantal genoemde begrippen 336

Aantal begrippen dat meer dan drie keer genoemd is

Sparringpartner 50

Coach 38

Verbinden 31

Steun 24

Ruimte 20

Teamcaptain 20

Luisteren 15

Samenwerken 15

Leiderschap 14

Onafhankelijk 14

Open 14

Voorzitter 10

Overleg 8

Procesbewaker 8

Vertrouwen 6

Collega 5

Kennis 5

Loyaliteit 5

Visie 4
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Gemeentesecretaris

Totaal aantal genoemde begrippen 269

Aantal begrippen dat meer dan drie keer genoemd is

Adviseren 32

regelen_ondersteuning 32

regelmatig_overleg 22

Luisteren 16

algemeen_directeur 15

Betrouwbaar 12

partner_in_uitvoering 12

samenleving_centraal 11

Coach 10

Assertief 9

politiek_sensitief 9

Voor brug_naar_organisatie 8

Sparringpartner 8

Dienstbaar 7

Poortwachter 7

pro-actief 7

goed_geinformeerd 5

matchen_ambities_capaciteit 5

Probleemoplosser 5

Informatievoorziening 4
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Griffier

Totaal aantal genoemde begrippen 148

Aantal begrippen dat meer dan drie keer genoemd is

signaalfunctie 32

verbinder_tussen_wethouder_en_raad 32

samen_optrekken_in_besluitvormingsproces 22

procesregisseur_besluitvorming_raad 16

gemeenteraad_in_positie_brengen 15

communicatief 12

ondersteunen_communicatie_met_de_raad 12

begrip_voor_de_rol_van_de_wethouder 11

bewaker_stukkenstroom 10

cooperatief 9

Adviseren 9

afstemming_over_moties_verzoeken_en_toezeggingen_van_de_raad 8

Open 8

snel_schakelen 7

Informeren 7
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Fractievoorzitter

Totaal aantal genoemde begrippen 205

Aantal begrippen dat meer dan drie keer genoemd is

regelmatig_overleg 32

deelt_kennis 24

samen_optrekken 21

transparant 14

zich_laten_informeren 13

aansturing_fractie 11

verbonden_en_toch_onafhankelijk 11

Steun 10

sparringpartner 9

positief_kritisch 8

geen_verrassingen 6

politiek_sensitief 6

vertrouwen 5

hoeder_partijprogramma 4

zelfde_als_andere_fractieleden 4

 

54 



Petra Habets Advies & Ontwikkeling

Fractiespecialist

Totaal aantal genoemde begrippen 79

Aantal begrippen dat meer dan drie keer genoemd is

deelt_kennis 9

zich_laten_informeren 9

regelmatig_overleg 8

zelfde_als_gewoon_fractielid 8

goed_geinformeerd 7

meedenken 5

samen_optrekken_vanuit_ieders_rol 5

transparant 5

geen_verrassingen 4

positief_kritisch 4
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Fractielid

Totaal aantal genoemde begrippen 142

Aantal begrippen dat meer dan drie keer genoemd is

regelmatig_overleg 14

deelt_kennis 12

transparant 12

samen_optrekken 9

zelfde_als_fractiespecialist 9

snel_schakelen 8

goed_geinformeerd 7

positief_kritisch 7

Positief 6

vragen_stellen 6

zich_laten_informeren 6
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Coalitieraadslid

Totaal aantal genoemde begrippen 128

Aantal begrippen dat meer dan drie keer genoemd is

coalitie_discipline 14

geen_verrassingen 14

positief_kritisch 12

regelmatig_overleg 10

tijdig_overleg 10

Steun 9

vragen_stellen 7

samen_optrekken 5
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Oppositieraadslid

Totaal aantal genoemde begrippen 107

Aantal begrippen dat meer dan drie keer genoemd is

positief_kritisch 23

tijdig_overleg 15

inhoudelijke_insteek 11

vragen_stellen 10

constructief 5

Integer 5

samenleving_centraal 4

transparant 4
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Wethouder eigen partij

Totaal aantal genoemde begrippen 79

Aantal begrippen dat meer dan drie keer genoemd is

Sparringpartner 11

Steun 9

samen_optrekken 8

Open 7

regelmatig_overleg 5

Collegiaal 5

Transparant 4
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Wethouder andere gemeente

Totaal aantal genoemde begrippen 147

Aantal begrippen dat meer dan drie keer genoemd is

Samenwerken 25

gezamenlijk_belang 18

Collegiaal 11

informatie_delen 11

Open 11

afstemmen_grensoverschrijdende_zaken 9

goed_overleg 9

respect_voor_elkaars_belangen 8

over_gemeentegrenzen_heendenken 5

Constructief 4
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