
Ten behoeve van de Algemene ledenvergadering van D66 Amersfoort op 15 

juni 2017 

Aanleiding 

Tijdens de laatste ledenvergadering is er voor  gekozen om, ten behoeve van de selectie van kandidaten voor de 

te kiezen Gemeenteraad 2018, een lijstadviescommissie te benoemen. Deze commissie zal op basis van het 

vastgestelde profiel en begeleidende tekst kandidaat raadsleden beoordelen en een lijstvolgorde bepalen. Tijdens 

deze ledenvergadering is ook de mogelijkheid geopperd om een aanvullend advies vanuit de ledenvergadering 

aan de beoogde lijstadviescommissie mee te geven.  

Wij willen daarvan gebruik maken, waarbij de we de lijstadviescommissie willen vragen speciaal aandacht te 

geven aan de rol van een raadslid in het duale stelsel: 

Advies aan de Lijstadviescommissie D66 Amersfoort 

De algemene ledenvergadering van D66 Amersfoort vraagt de lijstadviescommissie speciaal aandacht te geven 

aan de rollen van het raadslid in het duale stelsel1   waarbinnen hij/zij moet functioneren 

 

1. De Kaderstellende Taak.2 Van een raadslid wordt verwacht dat hij/zij in staat is kaders te stellen voor de 

uitwerking van beleid. Het College heeft de taak door de Raad vastgestelde de kaders uit te werken.  

Aandachtspunt voor de lijstadviescommissie:  

Kan het kandidaat raadslid aangeven hoe hij/zij dit vorm wil geven met name voor het beleidsterrein 

waar het kandidaat raadslid voor opteert, 

 

2. De Controlerende Taak.3 In het duale stelsel voert het College uit en de Raad controleert. Dat vraagt een 

kritische en onafhankelijke houding.  

Aandachtspunt voor de lijstadviescommissie:  

Vorm een oordeel over de kandidaat op onafhankelijkheid en kritisch vermogen, 

 

3. De rol als Volksvertegenwoordiger.4 Van een raadslid wordt verwacht open te staan voor wat er uit de 

samenleving op hem/haar afkomt. Dat vraagt een open houding en actieve benaderbaarheid. Het vraagt 

ook om lef om zaken aan de orde te stellen die door anderen soms niet als belangrijk worden ervaren.  

Aandachtspunt voor de lijstadviescommissie:  

Vorm een oordeel over de kandidaat op zijn/haar open houding en contacten in de samenleving; kan het 

kandidaat raadslid netwerken en welk netwerk heeft hij/zij in de Amersfoortse samenleving. 

 

Raadslid zijn kost tijd en vergt een continue, goede voorbereiding. Kennis van de wettelijke taken van de 

Gemeente is  een must, zodat kandidaat raadsleden zich realiseren wat van hen wordt verwacht. De 

lijstadviescommissie wordt gevraagd in haar advies over de lijst, de afdeling te rapporteren hoe aan de genoemde 

punten aandacht is gegeven en hoe kandidaten daarop scoren (plussen en minnen). 

 

De ondertekenaars: 

Peter de Langen Henk Logman Lex Hemels Gert Veldhuis Steven Pieters   

  

 

Noten: 

1. Dualisme , zie o.a. https://www.politiekcompendium.nl/id/vilqfiv752hf/functies_en_taken_dualisering ; 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013462/2012-10-01 ; https://vng.nl/files/vng/publicaties/2014/20140314-notitie-vng-recht-voor-de-

raad.pdf  

2. Kaderstellende Taak http://www.gemeenteraad.nl/wat-houdt-de-kaderstellende-rol-van-de-raad/ ;  

3. Controlerende Taak http://www.gemeenteraad.nl/wat-houdt-de-controlerende-rol-van-de-raad/ ; 

https://www.prodemos.nl/leer/informatie-over-politiek/de-gemeente/de-organisatie/  

4. Rol als volksvertegenwoordiger  https://fd.nl/economie-politiek/1164117/gemeenteraadsleden-zijn-te-veel-schaduwwethouder-en-te-

weinig-volksvertegenwoordiger ; http://www.vngmagazine.nl/nieuws/20876/raadslid-moet-meer-volksvertegenwoordiger-zijn  
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