
Digitale Raadswijzer voor 
raadsleden

Waar krijg ik als Venloos raadslid mee 
te maken?

Versie: maart 2023



Voorwoord

‘Waar krijg ik als Venloos raadslid mee te maken?’ 
Deze vraag wordt in deze Raadswijzer beantwoord. 

In dit interactief document worden kort enkele (praktische) onderwerpen 
behandeld waarover het als raadslid handig is om iets te weten. 
Daarnaast wordt er gelinkt naar belangrijke door de raad vastgestelde/ op de 
raad van toepassing zijnde documenten, zoals bijvoorbeeld het Reglement van 
Orde en de gedragscode, en verwezen naar de leerlijn voor raadsleden opgezet 
door de VNR.

Het is handig dit document ter beschikking te hebben om snel iets op te zoeken 
of te checken.

Naast de papieren/ digitale Raadswijzer heeft u het boek ‘Ik Raadslid’ ontvangen 
waar verschillende basisthema’s rondom het raadswerk duidelijk uitgelegd 
worden, verschillende voorbeelden worden uitgelicht en ook interviews met 
vakgenoten opgenomen zijn over hun ervaringen. Daarnaast bevat het een mooi 
overzichtelijk schema waarin de raadsinstrumenten duidelijk worden 
weergegeven en uitgewerkt.

Ten slotte verwijzen we u graag naar ons Raadsinformatiesysteem Gemeente 
Oplossingen. In het RIS zullen URL’s naar en meer informatie over recente 
ontwikkelingen omtrent belangrijke thema’s te vinden zijn, evenals de volledige 
versies inclusief toelichting van de in dit boekje aanwezige verordeningen.

Wij wensen u veel plezier en succes in uw functie van raadslid!

De raadsgriffie
Te bereiken op: raadsgriffie@venlo.nl en/of:

Wie Functie Telefoonnummer
Geert van Soest Griffier 06 - 52 56 32 08
Yvon van Geel Senior Raadsadviseur 06 - 31 79 59 10
Margo Beijers Raadsadviseur 06 - 22 66 12 20
Robin Vaas Junior Raadsadviseur 06 - 28 19 35 19
Rosa van Dijk Informatiemanager 06 - 14 99 97 45
Christel Buijel Officemanager 06 - 43 04 68 63
Sherelle Atlan – 
Schoenmakers

Medewerker Raad 06 – 43 04 68 59

Kitty Seelen - Geerlings Medewerker Raad 06 – 41 23 00 49
Debbie Steens Secretaris Rekenkamer 06 – 38 68 67 69
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1 PRAKTISCHE INFORMATIE VOORAF

1.1 Alarm, bedrijfshulpverleners en EHBO
Voor de veiligheid van de medewerkers en de bezoekers in de gemeentelijke 
gebouwen gelden veiligheidsvoorschriften. 
Tijdens kantooruren meldt u calamiteiten via het algemeen 
alarmnummer 6100 (tel. 077 – 359 6100). Buiten kantoortijd gebruikt u 
het landelijk alarmnummer 112.
De gemeente Venlo kent een eigen Bedrijfshulpverleningsdienst en bij 
calamiteiten dient u de instructies van de BHV-ers op te volgen. Na kantoortijd 
zijn er geen BHV-ers aanwezig.

1.2 Openingstijden
Stadswinkel en Klantencontactcentrum (KCC): 
maandag t/m donderdag van 08.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 08.00 – 17.00
uur.

1.3 Fietsenstalling
Fietsen kunnen gestald worden in de fietsenstallingen in en voor het 
Stadskantoor.

1.4 Schoonmaken en schoonhouden van werkplek
De medewerkers van het schoonmaakbedrijf maken alleen bureaus en tafels 
schoon die helemaal leeg zijn.
De gemeente Venlo kent alleen flexibele werkplekken; na u wordt de plek 
gebruikt door anderen. Laat daarom een door u gebruikte werkplek altijd 
fatsoenlijk achter voor een volgende gebruiker. 

1.5 Kopieerapparaat 
Op de eerste verdieping van het Stadskantoor staat een kopieerapparaat voor 
kleine hoeveelheden kopieerwerk, te gebruiken met de druppel. Papier is bij het 
apparaat aanwezig.

1.6 Klimaatbeheersing en verlichting
De verwarming en verlichting in het Stadskantoor kunt u niet zelf bedienen. Het 
licht gaat automatisch uit, enige tijd nadat u de vergaderkamer of het gebouw 
heeft verlaten. 

1.7 Rookverbod
In alle gemeentelijke gebouwen geldt een rookverbod. Er zijn op de voor 
raadsleden toegankelijke lagen van het gebouw (1e verdieping en begane grond) 
geen aparte rookruimtes.
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1.8 Koffie en thee
Voor koffie en thee kunt u gratis gebruik maken van de voorzieningen in de 
pantry (‘keukentje’) op de 1e verdieping.
Gelieve de ter plekke aanwezige drinkbekers te gebruiken en nadien zelf op te 
ruimen met inachtneming van de ter plekke geldende milieuregels. 

1.9 Gebruik vergaderkamers door raadsfracties
Als u met uw fractie wilt vergaderen, kan dat in een – te reserveren – 
vergaderkamer op de begane grond of 1e verdieping van het Stadskantoor, 
Hanzeplaats 1. Reservering is mogelijk via raadsgriffie@venlo.nl.
Tijdens kantooruren worden deze ruimtes voor overleg gebruikt door het 
gemeentebestuur en ambtenaren. Wij verzoeken de vergaderkamers na gebruik 
schoon achter te laten.

De vergaderkamers mogen uitsluitend worden gebruikt voor de volgende 
doeleinden:
1. ten behoeve van het als zodanig functioneren van een fractie en in verband 

daarmee te houden vergaderingen;
2. voor het voorbereiden van vergaderingen van de gemeenteraad;
3. voor het houden van spreekuur.

Elk raadslid ontvangt voor de duur van zijn lidmaatschap, onder verantwoor-
delijkheid van de fractie waartoe hij behoort of gerekend wordt, de vrije toegang 
tot begane grond en 1e verdieping van het Stadskantoor (’s avonds met 
gebruikmaking van een toegangspas (de zogenaamde ’druppel’). 

7

mailto:raadsgriffie@venlo.nl


2 INSTALLATIE VAN DE RAAD

In Gemeentewet artikel 8 is te lezen dat de raad van een gemeente met de 
grootte van Venlo uit 39 leden bestaat.

2.1 Installatie
Als een raadslid wordt verkozen ontvangt hij/zij van de voorzitter van het centraal
stembureau een benoemingsbrief. Het raadslid laat schriftelijk weten of hij/ zij de 
benoeming aanvaardt. Vervolgens levert het raadslid de geloofsbrief in. Deze 
bevat een overzicht van alle openbare betrekkingen (werkzaamheden en 
nevenfuncties) die bekleedt worden door het raadslid. De (oude) raad onderzoekt
de geloofsbrieven van de kandidaten en beslist of de benoemden kunnen worden
toegelaten als lid van de nieuwe raad. Dit gebeurt vervolgens in de 
installatievergadering.

Om raadslid te kunnen worden moet iemand aan een aantal eisen voldoen. 
Iemand moet ten minste 18 jaar oud zijn, legaal in Nederland verblijven en 
ingeschreven zijn in de gemeente waarin diegene raadslid wordt. Iemand mag 
niet uitgesloten zijn van het kiesrecht, mag geen functies hebben die conflicteren
met het raadlidmaatschap en mag geen belanghebbende zin bij de gemeente in 
zakelijke en/ of juridische aangelegenheden. 

Tijdens de eerste vergadering van de nieuwe raad worden de raadsleden 
geïnstalleerd en wordt de eed of de belofte afgelegd. Ook herkozen raadsleden 
leggen de eed of de belofte af. De eed of belofte luidt:

‘Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, 
rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige 
gift of gunst heb gegeven of beloofd. 
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, 
rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of 
zal aannemen. 
vIk zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal 
nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal 
vervullen. 
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! 
(Dat verklaar en beloof ik!)’ 
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2.2 Tussentijdse vacatures in de raad
Bij een tussentijdse vacature in de raad bepaalt de uitslag van de laatstgehouden
gemeenteraadsverkiezing wie voor deze vacature in aanmerking komt. 
Aan de hand van de uitslag van de verkiezingen is de volgorde van de 
kandidaten op de lijst opnieuw vastgesteld, waarbij rekening gehouden wordt 
met kandidaten die met voorkeur gekozen zijn. De kandidaat die het hoogst op 
deze lijst is geplaatst en nog geen zitting heeft komt in aanmerking voor 
benoeming. Neemt hij of zij de benoeming niet aan, dan komt de direct 
daaropvolgende kandidaat voor de zetel in aanmerking.

2.3 Einde raadslidmaatschap
Het raadslidmaatschap eindigt (volgens de Kieswet):
 van rechtswege, bij het niet meer voldoen aan de vereisten voor 

raadslidmaatschap;
 van rechtswege, bij een onverenigbare functie;
 door ontslag te nemen. Dit moet schriftelijk ingediend worden bij de voorzitter

van de raad. Op een ingediend ontslag kan niet worden teruggekomen. Ook is
ontslagname met terugwerkende kracht niet mogelijk;

 aan het einde van een zittingsperiode van de raad, indien niet herkozen;
 van rechtswege door overlijden.
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3 INTEGRITEIT, GEDRAGSCODE EN 
RECHTEN & PLICHTEN
 
3.1 Integriteit 
Bestuurders horen zich objectief en onbevooroordeeld te gedragen. 
Het begrip integriteit is ontzettend belangrijk in het openbaar bestuur en kan 
rekenen op veel aandacht. De vraag is niet zozeer of iemand integer is als wel of 
zij/hij integer handelt. Dilemma’s spelen op uiteenlopende terreinen en er is vaak
geen enig juiste weg omdat de invulling van persoon tot persoon kan verschillen. 
Daarom is het belangrijk om zich bewust te zijn van het spanningsveld, om eigen 
verantwoordelijkheid te nemen en om weloverwogen keuzes te maken. Keuzes 
die je kunt uitleggen aan jezelf en aan anderen. 

Integriteit is geen statisch begrip, maar een zich ontwikkelende set van waarden,
normen en gedragsrepertoires die variëren met tijd, omstandigheid en persoon. 
Daarom is het goed het hier regelmatig over te hebben. Het is een gedeelde 
verantwoordelijkheid om te werken aan de integriteit van de gemeente in zijn 
geheel.
Iedere gemeenteraad zou dan ook een of meerdere keren per raadsperiode een 
dilemma-oefening moeten doen. In onze gemeenteraad hebben we dit 
opgenomen in het introductieprogramma en wordt hier regelmatig op 
teruggekomen.
In het document Protocol mogelijke integriteitsschendingen raadslid of 
wethouder gemeente Venlo 2018  zijn de afspraken gemaakt in Venlo 
teruglezen.

3.2 Geloofwaardig, betrokken en respectvol.
Venlose raadsleden zetten zich actief in voor onze gemeenschap. 
Zij zijn betrokken bij het wel en wee van de inwoners en werken aan de welvaart 
en ontwikkeling van de stad Venlo met omliggende kernen. 
Zij dienen het publiek belang, juist ook vanuit die betrokkenheid. Die nabijheid is 
de kracht van het lokaal bestuur. 
Zij beseffen dat die nabijheid ook verantwoordelijkheden met zich meebrengt. 
Het algemeen belang moet leidend zijn in de keuzes die gemaakt worden. 

De gemeenteraad van Venlo heeft een aantal kernwaarden en gedragsregels 
omarmd, terug te lezen in de Gedragscode raad 2018 met toelichting.
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3.3 Belangrijke bepalingen uit de gemeentewet m.b.t. integriteit

Onverenigbare betrekkingen 
In artikel 13 van de Gemeentewet staat dat een raadslid niet tevens kan zijn: 
minister, staatssecretaris, lid van de Raad van State, lid van de Algemene 
Rekenkamer, Nationale ombudsman, commissaris van de Koningin, 
gedeputeerde, secretaris van de provincie, griffier van de provincie, 
burgemeester, wethouder1, lid van de rekenkamer, ombudsman/ lid van de 
ombudscommissie of ambtenaar, in dienst van de gemeente of uit anderen 
hoofde aan het gemeentebestuur ondergeschikt.
Verboden handelingen
Door het bepaalde in artikel 15 van de Gemeentewet mag een raadslid niet:

- als advocaat of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de 
gemeente of het gemeentebestuur dan wel ten behoeve van een 
wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur;

- als gemachtigde in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de 
wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur;

- als vertegenwoordiger of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden 
tot het met de gemeente aangaan van bepaalde overeenkomsten; 

- rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende een 
aantal in de wet genoemde onderwerpen (onder andere: het aannemen 
van werk ten behoeve van de gemeente, het leveren van roerende zaken 
anders dan om niet aan de gemeente). 

Een raadslid dat verboden handelingen verricht kan worden geschorst.
Het verbod is de regel. Maar ontheffing van het verbod op het aangaan van een 
overeenkomst is mogelijk en kan vooraf worden verleend door Gedeputeerd 
Staten. Zij toetsen dit aan het Beleidskader ontheffing verboden handelingen 
provincie Limburg.
Mocht er twijfel zijn over uw situatie, neem dan contact op met de griffie voor 
advies.

Openbaarmaking nevenfuncties
Artikel 12 van de Gemeentewet zegt dat de leden van de raad openbaar moeten 
maken welke andere functies zij vervullen dan het raadslidmaatschap. 
Handhaving van onpartijdigheid en onafhankelijkheid dienen bepalend te zijn bij 
de beslissing of een andere (neven)functie wordt aanvaard. 
Hierbij zijn in het algemeen twee afwegingen van belang:
Er mag geen verstrengeling optreden tussen ambt en nevenfunctie.
De nevenfunctie mag niet leiden tot een zodanig tijdsbeslag dat daardoor het 
functioneren als ambtsdrager in het geding komt.
Bij aanvang van uw raadlidmaatschap wordt u verzocht uw nevenfuncties op te 
geven. Mocht dit in de loop van de raadsperiode wijzigen, dan vragen we om dit 
zelf actief te melden bij de griffie. Na melding van (de verandering van) 
nevenfuncties aan de griffie worden de functies openbaar gemaakt in het RIS.

1 Een raadslid kan wel demissionair wethouder zijn.
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Onschendbaarheid en stemmen zonder last
In artikel 22 van de Gemeentewet staat dat leden van het gemeentebestuur en 
andere personen die deelnemen aan de beraadslaging niet in rechte kunnen 
worden vervolgd of aangesproken dan wel worden verplicht getuigenis af te 
leggen als bedoeld in artikel 165, eerste lid van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, over hetgeen zij in de vergadering van de raad hebben gezegd 
of aan de raad schriftelijk hebben overgelegd. 
In artikel 27 van de Gemeentewet wordt voorgeschreven dat de leden van de 
raad zonder last stemmen. Het houdt in dat derden nooit langs juridische weg 
raadsleden kunnen verplichten bindingen, politieke of andere afspraken na te 
komen. 

Stemonthouding
Een raadslid is in de raadsvergadering verplicht om te stemmen, tenzij het gaat 
over (zie artikel 28 Gemeentewet):

- een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat
of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken;

- de vaststelling of goedkeuring van de rekening van een lichaam waaraan 
hij rekenplichtig is of tot welk bestuur hij hoort. 

Het verbod richt zich tot het raadslid zelf. De voorzitter, noch de raad kan 
verhinderen dat betrokkene aan de stemming deelneemt. 

In de Venlose praktijk verdwijnt een raadslid  als er sprake is van bovenstaande 
aangelegenheden vaak al vóór de discussie van het toneel. 

Openbaarheid, beslotenheid, geheimhouding en vertrouwelijkheid
Artikel 23 van de Gemeentewet zegt dat de vergaderingen van de raad in het 
openbaar worden gehouden. Volgens het tweede lid worden de deuren gesloten, 
wanneer tenminste een vijfde van het aantal leden dat de presentielijst heeft 
getekend daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt. De raad beslist 
vervolgens op grond van het derde lid of met gesloten deuren, in beslotenheid, 
zal worden vergaderd. 

Artikel 25 van de Gemeentewet gaat over het opleggen van geheimhouding door 
de raad en het voeren van een besloten raadsvergadering. De raad kan 
geheimhouding opleggen op grond van een belang, genoemd in artikel 5.1 van 
de Wet open overheid. De geheimhouding betreft dan het in de vergadering 
behandelde en de inhoud van de stukken. 
Hoewel het soms door elkaar gehaald en gebruikt wordt is het van belang om te 
weten dat vertrouwelijkheid niet hetzelfde is als geheimhouding. 
Voor geheimhouding geldt: geheimhouding is plicht. De raad oordeelt, of 
geheimhouding terecht is opgelegd door het college en of die toestand moet 
voortduren.
Een individueel raadslid kan pas in de plenaire raadsvergadering over de 
geheimhouding zijn controlerende functie effectueren.
In het kader van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen er echter
ook stukken vertrouwelijk aan de leden van de raad worden verstrekt, zonder 
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daarvoor de ‘zware’ procedure van de gemeentewet te doorlopen. In zulke 
gevallen wordt gesproken van vertrouwelijkheid. Een lichtere categorie van 
stukken waarvan het om redenen van beleid of om politieke redenen 
onverstandig is deze direct in openbaarheid te brengen. 

Het individuele raadslid heeft ten aanzien van vertrouwelijke stukken de vrijheid 
en zelfs de plicht op grond van zijn controlerende taak te beoordelen of de 
situatie werkelijk de gevraagde vertrouwelijkheid rechtvaardigt. Een raadslid dat 
de vertrouwelijkheid niet in acht kan nemen, doet daarvan mededeling aan het 
college met het verzoek de vertrouwelijkheid op te heffen voordat het raadslid 
dat zelf zal doen. 

De Venlose raad is voor openheid en transparantie van bestuur en hanteert 
daarbij het motto: ‘Zoveel mogelijk handelen in openbaarheid!’ 

Wat is de sanctie als de geheimhouding wordt geschonden? 
Artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht geeft hierover uitsluitsel: 
Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit 
hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of 
beroep verplicht is het te bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

Bekijk hier leerlijn 4 van de VNR met verschillende modules over integriteit, 
vertrouwelijkheid/geheimhouding en democratische weerbaarheid.

3.4 Rechtspositieregeling
Meer informatie over de vergoedingen die een raadslid in Venlo kan ontvangen is
te vinden in de Introductiegids arbeidsvoorwaarden raadsleden die u van 
team P&O heeft ontvangen. Hierin valt te lezen dat de leden van de raad vanaf 
de dag van beëdiging voor hun werkzaamheden een vergoeding ontvangen die 
gelijk is aan het bedrag, vermeld in het Rechtspositiebesluit raads- en 
commissieleden. Voor 2022 (inwonertal 100.001 – 150.000) bedraagt deze 
vergoeding €1868,43 bruto per maand.
Daarnaast ontvangt een raadslid een vaste onkostenvergoeding, per 1 januari 
2022, €183,27 netto per maand.
Zie ook de (lokale) Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Venlo 
2019
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4 WERKWIJZE VAN DE RAAD EN 
PROCEDURES
We kennen binnen de gemeentelijke overheid drie bestuursorganen: de raad, het
college van burgemeester en wethouders (verder college) en de burgemeester. 
Over de verschillende rollen van de raad zal hieronder meer uitgelegd worden. 
Voor meer informatie over de rol van de burgemeester, het college en de 
wethouders verwijzen we naar het boek Ik Raadslid vanaf pagina 246. 

Bekijk hier leerlijn 1 van de VNR met modules over de belangrijkste wetten 
(inclusief video over wat doet een raadslid).

4.1 De raad: volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur
De rol van de raad is drieledig: volksvertegenwoordiger, kadersteller en 
controleur. 

De volksvertegenwoordigende rol
De raad is gekozen door ‘het volk’, de Venlonaren. Volksvertegenwoordiger zijn 
betekent: luisteren naar de burger en deze informatie vervolgens laten 
meewegen in het besluitvormingsproces en overige raadswerk. Het gaat om het 
vertegenwoordigen van wensen en belangen van het volk, woonachtig in Venlo.

De kaderstellende rol
De raad bepaalt de hoofdlijnen van gemeentelijk beleid. Bij raadsbesluit en op 
bijzondere momenten door bijvoorbeeld de vaststelling van de jaarlijkse 
begroting en kadernota. Het gaat om de ruimte die de raad meegeeft bij 
opdrachten aan het college, de kaders. Hoe breder de kaders, hoe meer 
bewegingsvrijheid in de uitvoering voor het college. Het formuleren van een 
eigen raadswerkprogramma met  speerpunten van  gemeentelijk beleid.
De raad mag zich overal mee bemoeien. Iets wordt ‘een zaak van de raad’, 
wanneer het een raadsbevoegdheid is, maar ook wanneer iets politiek relevant 
is.

De controlerende rol
Om de college-uitvoering van het beleid te kunnen controleren heeft de raad 
verschillende middelen en instrumenten ter beschikking. Denk hierbij aan het 
stellen van vragen, het instellen van een rekenkamer(functie) of controle van het 
financiële beheer door de raad en accountant. Daarnaast kan beleidsevaluatie 
helpen bij de controletaak. Hiermee kan worden bepaald of het college 
gehandeld heeft binnen de vooraf gestelde kaders en beoogde doelstellingen van
de raad. De controlerende taak is erg belangrijk omdat na controle, indien 
gewenst, bijgestuurd kan worden.

Wettelijke bevoegdheden van de raad
De artikelen 147 t/m 158 van de Gemeentewet beschrijven een aantal 
belangrijke raadsbevoegdheden: 
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 het vaststellen van verordeningen (gemeentelijk wetgever); 
 het vaststellen van de begroting en de rekening (budgetrecht); 
 het controleren van de uitvoering van raadsbesluiten door het college. 
De raad mag bevoegdheden delegeren aan het college, tenzij de aard van de 
bevoegdheid zich daartegen verzet of als bij wettelijk voorschrift anders is 
bepaald. 
Het in Venlo geldende delegatiebesluit is te vinden via: 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR56150 

Bekijk hier leerlijn 2 van de VNR met modules over de verschillende 
raadsi  nstrumenten (besluiten, thema’s agenderen en informatie verkrijgen)   
en adviezen voor een nieuwe raad.

Om de bevoegdheden uit te voeren heeft de raad een aantal raadsinstrumenten 
ter beschikking, zoals: het vragenrecht (zowel mondeling als schriftelijk), het 
recht op informatie en inlichtingen van het college, het recht van interpellatie, 
het recht van initiatief (zelf een raadsvoorstel voorbereiden), het indienen van 
een motie of amendement, het ad hoc onderzoek, het rekenkameronderzoek 
en/of het raadsonderzoek (enquêterecht). 
Deze raadsinstrumenten zijn nader uitgewerkt in het schema 
raadsinstrumenten en in het Reglement van Orde voor de vergaderingen en 
andere werkzaamheden van de raad Venlo 2022. 

4.2 Burgerraadsleden
Vanaf september 2022 zijn er in Venlo burgerraadsleden. Zij ondersteunen de 
gemeenteraadsleden die namens de facties actief zijn in de Venlose politiek. Net 
als de raadsleden vervullen de burgerraadsleden een vertegenwoordigende, 
richtinggevend en controlerende functie.
Elke fractie mag tot 2 burgerraadsleden voordragen, maar dit is niet verplicht.
De burgerraadsleden hebben een eed of belofte afgelegd en mogen als 
woordvoerder deelnemen aan de beeld- en oordeelsvormende sessies (tenzij het 
presidium anders beslist). Ze zijn in tegenstelling tot raadsleden, niet beschermd 
door de wet voor vrijuit spreken en daarmee wel vervolgbaar.

Naast het deelnemen aan de beeld- en oordeelsvorming hebben de 
burgerraadsleden toegang tot de (vertrouwelijke) stukken en kunnen ze 
incidenteel technisch inhoudelijke vragen stellen.  
Zij mogen echter niet deelnemen aan de besluitvorming en mogen ook geen 
zitting nemen in de vertrouwens- en werkgeverscommissie, GOTPOO 
(Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs), 
auditcommissie en commissie benoeming wethouders respectievelijk onderzoek 
geloofsbrieven.
Voor meer duidelijkheid over de bevoegdheden kan gekeken worden in de matrix
Burgerraadsleden.

De burgerraadsleden zijn te vinden via: https://gemeenteraad.venlo.nl/raad-en-
commissies/. 
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4.3 Vergadercyclus: woensdag is raadsdag
De Venlose vergadercyclus kent verschillende bijeenkomsten en vergaderingen 
van of namens de raad: beeldvormende bijeenkomsten, een oordeelsvormende 
raadsbijeenkomst, een besluitvormende raadsbijeenkomst (= raadsvergadering), 
het presidium, auditcommissie en bijeenkomsten van de rekenkamer. 
Van de oordeelsvormende en besluitvormende bijeenkomsten worden audio- en 
video opnamen gemaakt. Deze zijn via het RIS (terug) te kijken.
Ook zijn er themabijeenkomsten, werkbijeenkomsten, wijk- en werkbezoeken of 
andere speciale activiteiten van de raad mogelijk. Deze bijeenkomsten zijn 
voorbeelden van ‘beeldvorming’.
De bij de vergadercyclus behorende vergaderprocedures (behalve voor de 
rekenkamer) zijn terug te vinden in het Reglement van Orde voor de raad. Zie 
hiervoor hoofdstuk 4.4.

Aan het begin van iedere nieuwe raadsperiode stelt de raad zijn eigen 
vergadercyclus vast.
De BOB-raadsbijeenkomsten vinden maandelijks plaats op een vaste 
vergaderdag: de woensdag.2 
Sinds januari 2023 verloopt de oordeelsvorming via drie programmacommissies3 
die aansluiten op de programma’s en zijn gekoppeld aan de grote visies. 

1. Commissie Sociaal, met daaronder vallend het programma Gezond & 
Actief

2. Commissie Omgeving, met daaronder vallend de programma’s: Leefbaar, 
Centrumstad en Circulair 

3. Commissie Economie, met daaronder vallend de programma’s: Welvarend,
Grenzeloos en Bedrijfsvoering (inclusief Financiën) 

De actuele jaarlijkse Vergaderkalender is te vinden op 
https://gemeenteraad.venlo.nl/Documenten/Vergaderdata 

4.4 Het BOB-vergadermodel. Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming
De BOB- raadscyclus
Week I en III Beeldvormend: verkennen en afbakenen van het vraagstuk, 

horen van het maatschappelijke veld en het inventariseren 
van knelpunten en keuzes.
Het onderwerp m.a.w. goed tussen de oren krijgen (wat speelt

er).
Week II Oordeelsvormend: debat tussen de diverse fracties, 
uitwisselen en 

2 Vergadercyclus 2022-2026: Alle bijeenkomsten starten in beginsel om 19.00 uur en vinden plaats 
in het stadhuis. Presidium (besloten): 1  keer per maand  op de derde of vierde maandag (die 
voorafgaat aan de raadsvergadering) om 18.00 uur in het stadskantoor. Auditcommissie (besloten):
tweemaandelijks of zo vaak als nodig. Rekenkamer (besloten): de derde donderdag van de maand.
3  De commissies zullen elk door een raadsadviseur begeleid worden. Commissie Sociaal door Robin Vaas, Commissie 
Omgeving door Margó Beijers en Commissie Economie door Yvon van Geel. Voor vragen over specifieke onderwerpen kunt 
u bij hen terecht. 
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doorvragen van argumenten met als doel om tot een goede 
weging te komen van voor- en nadelen van het betreffende 
voorstel of onderwerp.

Week IV Besluitvormend: nemen van kwalitatief goede besluiten door 
de raad. Het politieke debat en de besluitvorming vinden hier 
plaats.

Met het BOB-model worden de volgende doelen nagestreefd:
- versterking van de politiek sturende rol van de raad;
- vergroting van de maatschappelijke betrokkenheid bij politieke 

keuzevraagstukken en de discussie daarover;
- besparing op vergadertijd.

Algemene uitgangspunten
Bij de vormgeving van het model is van de volgende principes uitgegaan:

 Deelname van steunfractieleden/burgers-niet-raadsleden is mogelijk in de 
Beeldvorming en Oordeelsvorming

 Tijdens de Beeldvorming en Oordeelsvorming zijn parallelle sessies 
mogelijk. 

 Reactie van burgers wordt samengebald in tijdens het sprekersplein. Bij de
oordeelsvormende sessie is spreekrecht strak gereglementeerd. Zie voor 
de spelregels: https://www.venlo.nl/spreekrecht-tijdens-bijeenkomsten-
van-de-raad  In de besluitvormende raadsvergadering is er geen 
spreekrecht voor burgers.

 Met uitzondering van de besluitvormende raadsvergadering kennen de 
diverse raadsbijeenkomsten geen vaste deelnemers. Per onderwerp kiest 
men er al dan niet voor om deel te nemen aan de beraadslagingen.

 Overlap tussen oordeelsvorming en besluitvorming worden vermeden.
 Er zijn een aantal sessievoorzitters om de beeldvormende en 

oordeelsvormende bijeenkomsten te leiden. Bij de Beeldvorming zijn dat 
veelal raadsleden. Bij de Oordeelsvorming worden er externe voorzitters 
ingeschakeld.

 Het Presidium – bestaande uit de fractievoorzitters - is de regelkamer van 
de raad en is tevens agendacommissie van de raad, zolang daarvoor geen 
aparte commissie wordt benoemd.

Bekijk hier leerlijn 5 van de VNR met modules over vergaderen en 
debatteren (o.a. het voorzitten van vergaderingen).

Aanvullende spelregels oordeelsvorming
In deze sessie(s) vindt het debat tussen de diverse fracties plaats. Doel daarbij is 
om tot een goede afweging te komen van de voor- en nadelen van het 
voorliggende voorstel. De sessies worden gevoerd als een open discussie met 
uitwisseling van argumenten tussen de diverse fracties zonder dat van te voren 
standpunten zijn ingenomen.

17

http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=leerlijn5
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=leerlijn5
https://www.venlo.nl/spreekrecht-tijdens-bijeenkomsten-van-de-raad
https://www.venlo.nl/spreekrecht-tijdens-bijeenkomsten-van-de-raad


N.a.v. de training verzorgd door Debat.nl zijn er  enkele richtlijnen benoemd voor 
de oordeelsvorming: 
1. De oordeelsvorming is gericht op overtuigen 
Verkennende discussie over de voor- en tegens van het voorliggende 
raadsvoorstel. Je hoeft de wethouder niet te overtuigen, maar elkaar! 
(besluitvorming gaat meer over verantwoording afleggen aan de buitenwereld) 
2. Lees geen uitgeschreven tekst voor
Een rondje statements is geen oordeelsvorming. Oordeelsvorming vraagt om 
argumentdebatten. 
3. Focus op randvoorwaarden i.p.v. op een vooringenomen standpunt 
Cruciaal is de voorbereiding in de fractievergadering. Richt je daar niet op het 
standpunt, maar op de ambities en doelstellingen. Je zegt in de oordeelsvorming 
dus niet “wij zijn tegen”, maar “welke voorwaarden willen wij vervuld zien.?” 
(tactisch twijfelen) 
4. Denk niet in oplossingen maar in problemen 
Een goede opbouw van de oordeelsvorming in drie stappen: 
• Wat is ons probleem/ambitie? 
• Welke oplossing hebben we daarvoor (voorlopig standpunt)? 
• Appèl! Het appèl is het omgekeerde van een interruptie oftewel een vraag voor 
een of twee specifieke partijen. 
5. Pas op voor de negativiteitsreflex (nadruk leggen op zaken waarmee je het 
oneens bent) De oordeelsvorming is een onderzoekende fase: Richt je op de 
vraag waar ben je het met elkaar over eens? 
6. Maak je interrupties effectief 
Een effectieve interruptie gaat niet over de onderlinge verschillen (passief), maar
is een open vraag (actief), waar jouw eigen argument in zit. Het gaat dan ineens 
over jouw argument!

Per onderwerp wordt door de griffie een toelichting (annotatie) op de agenda 
bijgevoegd waarin doel en werkwijze worden uitgewerkt. Daarbij wordt voor elk 
gespreksonderwerp een ‘centrale vraag’ voorgelegd (het politieke keuzepunt 
waar het om gaat), waarin kort het vraagstuk wordt uiteengezet en waar de 
deelnemers argumenten over kunnen uitwisselen. 
Er wordt vergaderd in één termijn.
Zo mogelijk worden amendementen en of moties aangekondigd.

Fracties nemen deel met gekozen raadsleden, eventueel aangevuld met door 
fracties daartoe aangewezen burgers/niet raadsleden (die bij voorkeur bij de 
laatstgehouden raadsverkiezing op de kieslijst stonden). Er is één woordvoerder 
per onderwerp. 
In beginsel neemt het college niet deel aan het debat. Portefeuillehouders zijn 
echter wel aanwezig en nemen alsnog deel aan het debat, als ter plekke blijkt dat
dit voor een goede oordeelsvorming nodig is.    

Er wordt geen verslag gemaakt van het overleg, maar een beknopt Verslag van 
bevindingen, waarin ook eventuele afspraken en/of toezeggingen van het college
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worden verwerkt.

Elke sessie wordt door de voorzitter afgesloten met een korte samenvatting van 
de sessie en een voorstel voor vervolgbehandeling. 
Het onderwerp:

 komt een tweede keer (terug) in een volgende sessie 
Oordeelsvorming

 is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering als:
 hamerstuk,
 bespreekstuk, waarbij het debat kan worden toegespitst op:

……
 gaat voor nadere informatie/bijstelling terug naar het college.

Besluitvorming (raadsvergadering)
In de laatste week van de raadscyclus vindt het politieke debat en de 
besluitvorming van de raad plaats. In deze fase is er geen spreekrecht meer voor
burgers en er wordt naar gestreefd om het debat te focussen. Het 
behandeladvies van de sessievoorzitters uit de oordeelsvormende 
raadsbijeenkomst (met name de discussiepunten) wordt hiervoor overgedragen 
aan de voorzitter van de raad. 

Bekijk hier leerlijn 6 van de VNR met modules over gespreksvoering en 
communicatie (o.a. debatteren en onderhandelen).

Presidium, fractievoorzittersoverleg en de agenda van de raad
Onder andere om praktische en efficiency-redenen zijn presidium en 
fractievoorzittersoverleg samengevoegd, met de burgemeester als voorzitter. 
De fractievoorzitters stellen zelf de agenda van de raad voorafgaand aan iedere 
vergaderronde vast. Daarnaast gaan ze over alle werkzaamheden en werkwijzen 
van de raad, alsook over zaken van vertrouwelijke aard en over de strategische 
agenda.

Sessievoorzitters en programma’s
Er zijn verschillende sessievoorzitters. 
Voor de beeldvorming zijn de commissievoorzitters aangewezen als voorzitters. 
Zij kunnen zich bij gelegenheid laten vervangen door hun plaatsvervangers. 
Wanneer er sprake is van een grotere bijeenkomst kan de griffie een beroep 
doen op de externe sessievoorzitters. In bijzondere gevallen kan vanuit de griffie 
in het voorzitterschap worden voorzien.
Voor de oordeelsvorming wordt in beginsel gebruik gemaakt van externe 
voorzitters. 
Er zijn een zevental programma’s waaronder de agendapunten worden 
geschaard:
Gezond en Actief Venlo, Leefbaar Venlo, Grenzeloos Venlo, Welvarend Venlo, 
Centrumstad Venlo, Circulaire en duurzame hoofdstad en Bedrijfsvoering. 
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4.5 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
de raad Venlo 2022
In het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad Venlo 2022 worden de (spel)regels voor de 
raadsvergaderingen en raadsbijeenkomsten van de Venlose gemeenteraad 
beschreven. Het is een houvast voor de voorzitter en/of raadsleden tijdens de 
vergaderingen. Zaken die aan bod komen zijn onder andere: procedures rondom 
de vergaderingen, procedures rondom benoeming van personen en rondom 
geheimhouding en besloten vergaderingen, taken van de voorzitter, griffier en 
het presidium, instrumenten waarvan de raadsleden gebruik kunnen maken en 
afspraken rondom ordehandhaving.
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4.6 Procedure raadswerkprogramma (RWP), artikel 13 RvO
Het raadswerkprogramma kan gezien worden als de voorraadlijst van alle 
maatschappelijke en politieke dossiers. Op deze voorraadlijst staan de A, B en C 
dossiers: 
 A dossiers zijn de strategische vraagstukken op de langere termijn die de 

raad op eigen initiatief naar zich toe trekt en oppakt vanuit zijn rol als 
volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur. Het gaat hier om de 
zogenaamde ‘wicked problems’: de veelgelaagde en ingewikkelde problemen 
die een gemeente niet eigenstandig kan oplossen maar alleen in dialoog met 
stakeholders; partners én bewoners. 

 B dossiers zijn maatschappelijke en politieke vraagstukken op de 
middellange en korte termijn die de bijzondere aandacht van de raad krijgen 
(actieve agendering). 

 C dossiers zijn reguliere raadsvoorstellen van het college die zonder 
bijzonderheden op de raadsagenda komen te staan. 

Door het RWP is het mogelijk om gestructureerd en planmatig ruimte vrij te 
maken in de raadsagenda voor belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en 
politieke vraagstukken. Gedachte daarbij is dat een raad die zijn agenderende rol
actief oppakt en zelf met voorstellen komt daarmee ook meer zichtbaar is voor 
de stad en zijn bewoners, en dus ook beter zijn werk kan doen als 
volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur. 

Het RWP is niet in beton gegoten, maar maakt binnen een raadsperiode een 
zekere doorontwikkeling door. Dat betekent dat het raadswerkprogramma bij het 
aantreden van de nieuwe raad en vervolgens in een raadsperiode met vaste 
regelmaat opnieuw binnen de raad, via het presidium, wordt besproken en waar 
nodig herijkt. Dit gebeurt ten minste twee keer per jaar op natuurlijke momenten:
halverwege het jaar rondom de omgevingsanalyse en kadernota en aan het 
einde van het jaar bij behandeling van de begroting. De selectie en herijking van 
de majeure dossiers wordt tijdens het halfjaarlijks overleg met het college 
besproken.

De selectiecriteria bij het raadswerkprogramma
Ruimte voor de raad
Geef een waardering tussen 1 en 5;     
Inhoudelijke oriëntatie
Maatschappelijke oriëntatie 
Communicatie met de stad; mogelijkheden voor interactie
 Waar staan we op de participatieladder?
Verschillende visies mogelijk; uitwisseling mogelijk 
Verschil van mening en dilemma’s in de samenleving 
Politieke keuze en politieke profilering 
Staan we aan het begin van beleidsvorming?

 Ruimte voor kaderstelling en  volksvertegenwoordiging; 
 Startnotitie en scenario’s wenselijk: 

Of staan we aan het eind van besluitvorming of is het besluit over 
het nieuwe beleid al genomen? 
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 Aandacht voor controle en publieke verantwoording
4.7 Procedure vragenuur, artikel 45 RvO
Het Presidium heeft besloten de volgende procedure te hanteren voor het 
mondelinge vragen(half)uur voorafgaand aan een raadsvergadering of 
raadsbijeenkomst:

a. de vragensteller krijgt twee minuten waarin hij of zij de vraag aan het college 
kan stellen;

b. het college krijgt drie minuten om op de vraag in te gaan;
c. de vragensteller krijgt nog twee minuten in de tweede termijn;
d. het college krijgt nog twee minuten om te beantwoorden;
e. andere leden van de raad krijgen een minuut om over hetzelfde onderwerp 

vragen te stellen;
f. het college krijgt drie minuten om op deze vragen in te gaan.

Het stellen van één vraag neemt dus ruwweg ruim een kwartier in beslag. 
Wanneer blijkt dat het aantal vragen niet binnen een half uur kunnen worden 
behandeld wordt de spreektermijn ingekort. Afspraak zou dan moeten zijn dat 
boven een bepaald aantal vragen een ander regime in werking treedt. Met 
behulp van een ‘aanvullende’ procedureafspraak is de spreektijd dan onder 
strakke regie terug te brengen tot 5 minuten:
 vragensteller 1 minuut;
 college 2 minuten;
 vragensteller 1 minuut;
 college 1 minuut;
 geen interventie van andere raadsleden.

4.8 Hulptroepen van de raad

Bekijk hier leerlijn 3  van de VNR met modules over de verschillende 
h  ulptroepen van de raad, de werkgeverscommissie en tips over participatie   
en het beoordelen van raadsvoorstellen. 

De Venlose raad heeft een aantal officiële commissies, zijnde:
 Rekenkamer De rekenkamer voert onderzoek uit naar de doelmatigheid, 

doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur 
gevoerde beleid en beheer. Het onderzoek is vooral bedoeld om de 
kaderstellende en controlerende rol van de raad te ondersteunen. 
De rekenkamer richt zich op de evaluatie van het gevoerde beleid, maar 
voert ook ex ante onderzoek uit (“Wat zijn de verwachte effecten van een 
maatregel?”). 
Voor meer informatie over de rekenkamer verwijzen wij u graag naar de 
gemeentelijke website. Hier vindt u uitvoerige informatie over de 
rekenkamer Venlo en alle uitgebrachte rapporten en publicaties. 
De verordening op de rekenkamer Venlo is te vinden via: 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR691754/1 
De website van de rekenkamer is te bereiken via: 
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https://www.venlo.nl/rekenkamer en op 
https://www.raadsleden.nl/raadsacademie/ondersteuning/het-nut-en-de-
noodzaak-van-de-rekenkamer wordt het nut en de noodzaak van de 
rekenkamer beschreven.

 Auditcomissie. De auditcommisie is een afstemmings- en coördinerend 
orgaan voor de controleactiviteiten van de raad en een 
communicatieplatform tussen raad en accountant. De auditcommissie 
zorgt voor de afstemming van de activiteiten van raad en college op het 
gebied van controle op het financieel beheer en op de inrichting van de 
financiële organisatie. Het reglement van de auditcommissie is te vinden 
via; https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR56580 

 Werkgeverscommissie. De gemeenteraad is de werkgever van de 
griffier en de overige op de griffie werkzaam zijnde ambtenaren en heeft 
daarmee bepaalde taken en bevoegdheden. Deze worden namens de raad 
uitgeoefend door de werkgeverscommissie. De verordening 
werkgeverscommissie Venlo is te vinden via: 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR130946/1 

Naast commissies maakt de raad ook vaak gebruik van klankbord- en/ of 
werkgroepen. Een klankbordgroep wordt meer sporadisch bij een relevant 
vraagstuk ingezet. Een raadswerkgroep begeleidt en stuurt het 
besluitvormingsproces van de raad met betrekking tot één bepaald onderwerp of 
verdiept zich meer inhoudelijk in de materie. 
Het presidium heeft een schematische instructie, te vinden in het RIS, voor drie 
soorten werkgroepen ingesteld: 
 de proceswerkgroep, gericht op procesbewaking en kaderstelling;
 de themawerkgroep, gericht op inhoud en uitdieping van een bepaald 

onderwerp;
 de initiatiefwerkgroep, gericht op inhoud en uitwerking van een concreet 

voorstel.

Het is niet de bedoeling dat in een werkgroep politiek bedreven wordt. Het debat 
hoort thuis in de raad.

4.9 Verordening op het onderzoeksrecht (enquêterecht)

In de Verordening op het onderzoeksrecht worden de mogelijkheden en 
zaken waaraan voldaan moet worden beschreven, om een onderzoek naar het 
door het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester gevoerde 
bestuur in te stellen.
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5 PLANNING EN CONTROL, DE P&C CYCLUS
5.1 Wetgeving
De doelstelling van planning & control is het plannen en bewaken van de 
realisatie van het gemeentelijk beleid in de vorm van maatschappelijke doelen, 
prestaties, productieprocessen en middelen, alsmede het bijsturen en het 
afleggen van verantwoording hierover.
Als hulpmiddel om deze doelstelling te kunnen realiseren is er de P&C-cyclus. Het
gaat om een jaarlijkse cyclus waarin op verschillende momenten alle aspecten 
van plannen, uitvoeren en verantwoorden van beleid en middelen aan bod 
komen.
 
De wettelijke kaders worden gevormd door de Gemeentewet en het Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het BVV bevat 
onder andere de regels voor het opstellen van de begrotings- en 
verantwoordingsstukken
 De Gemeentewet schrijft, m.b.t. de financiële functie, de volgende 
verordeningen voor:

a. uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het 
financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie (art. 
212).

b. controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële 
organisatie (art. 213).

c. verplicht onderzoek door het college naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid (art. 213a).

Elke gemeente is vrij haar eigen P&C-cyclus in te richten, natuurlijk binnen de 
kaders van de Gemeentewet en het BBV. In Venlo bestaat de cyclus op 
raadsniveau uit de Kadernota (inclusief omgevingsanalyse), 
Programmabegroting, Tussentijdse rapportages (Voortgangsrapportage en  
Financiële rapportage) en de Jaarstukken. Hierbij richten de Kadernota en de 
Begroting zich op de planning van beleid en middelen, terwijl de laatste drie 
rapportages ingaan op de sturing en verantwoording. De begroting en 
jaarstukken zijn wettelijk verplicht en, mede door deze verplichting, het meest 
uitgebreid.
Bekijk hier leerlijn 7 van de VNR met modules over gemeentelijke financiën 
en de P&C cyclus. 
Ook in het boek IkRaadslid wordt ingegaan op algemene en praktische tips 
rondom de gemeentelijke financiën.

5.2 Jaarcyclus: wanneer krijgt u wat?
Jaarlijks stelt de raad bestuurlijke planning van de P&C-instrumenten vast. De 
data kunt u vinden in het vergaderoverzicht op: 
https://gemeenteraad.venlo.nl/Documenten/Vergaderdata 
 
Via begroting.venlo.nl (zonder www.) zijn de P&C-instrumenten van de gemeente 
te raadplegen  In de begroting en jaarstukken  staan de drie zogenaamde “w-
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vragen” centraal: 1) Wat willen we bereiken? 2) Wat gaan we daarvoor doen? 3) 
Wat mag het kosten?
 
Dit betekent dat de P&C instrumenten online zichtbaar zijn voor u en voor alle 
burgers, bedrijven, instellingen en medeoverheden.
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6 DE ONDERSTEUNING VAN DE RAAD 
6.1 De raadsgriffie
De gemeenteraad heeft sinds januari 2003 een eigen ambtelijke organisatie: de 
griffie. 
De griffie ondersteunt de raad bij de uitvoering van zijn gemeentewettelijke 
kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol en verzorgt ook 
de gehele logistieke en facilitaire ondersteuning die daar bij hoort. 
Daarnaast ondersteunt en adviseert de griffie de raad bij gewenste 
cultuuromslagen binnen de raad, bij professionalisering van de raad, en bij door 
de raad gevolgde werkwijzen en vergadermethodieken. Ook wordt er, wanneer 
gewenst, individuele coaching van raadsleden aangeboden. 

Algemeen telefoonnummer raadsgriffie: 077 – 359 9630.
Bezoekadres raadsgriffie: Stadskantoor, 1e verdieping, Hanzeplaats 1 Venlo 
Postadres: Postbus 3434, 5902 RK  Venlo.
E-Mail: raadsgriffie@venlo.nl

6.2 Wie doet wat bij de griffie?
Aan het hoofd van de griffie staat de griffier, de eerste ambtelijk adviseur van de 
raad. Hij is bij alle raadsvergaderingen aanwezig en fungeert als rechterhand van
de voorzitter en van het presidium. 
De raadsadviseurs binnen de griffie hebben in het verlengde van de griffier 
eenzelfde functie ten behoeve van de sessievoorzitters in de Beeldvormende en 
Oordeelsvormende raadsbijeenkomsten. 

Als onderdeel van de raadsgriffie zijn we bereikbaar voor advies en 
ondersteuning bij alle vragen over uw raadswerk, inhoud en proces, beleid, 
regelgeving en procedures, de werkwijzen van de raad, de rol van de raad versus
college en de aanpak van complexe dossiers. De griffie adviseert en faciliteert de
raad als geheel en raadsleden individueel, om elk raadslid in staat te stellen het 
raadswerk zo goed mogelijk te kunnen doen. 

Wanneer er vragen zijn zoals: wanneer gebruik ik welk raadsinstrument en 
waarom? En hoe? Of: Ik wil me sterk maken voor een (nieuw) beleidsonderwerp, 
hoe pak ik dat aan? Hoe krijg ik een onderwerp op de politieke agenda? Hoe ga ik
om met college en ambtenaren?
Wie wijst mij de weg? Dan kunt u terecht bij:

 Griffier: Geert van Soest, tel.  06 – 52 56 32 08
 Raadsadviseur

commissie economie: Yvon van Geel (plv. griffier), tel.  06 – 31 79 59 10
 Raadsadviseur 

commissie omgeving: Margo Beijers, tel.  06 – 22 66 12 20
 Raadsadviseur

commissie sociaal: Robin Vaas, tel. 06 – 28 19 35 19
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 Informatiemanager: Rosa van Dijk, tel 06 – 14 99 97 45

Wanneer u meer specifieke vragen heeft over proces-, secretariaats- en 
logistieke zaken zoals: vergaderagenda’s, vergaderstukken, andere stukken, 
Gemeente Oplossingen, besluitenlijsten of verslagen van bevindingen, voortgang 
van artikel 44 vragen, en de stand van zaken van de uitvoering van aangenomen
moties, van toezeggingen door het college, dan kunt u terecht bij: 

 Officemanager: Christel Buijel, tel. 06 – 43 04 68 63
 Medewerker Raad: Sherelle Atlan – Schoenmakers, tel. 06 – 43 04 68

59
Kitty Seelen-Geerlings, tel. 06 – 41 23 00 49

Kortom, wanneer er vragen zijn, neem dan vooral contact met ons op! Dan kijken
we samen hoe we elkaar verder kunnen helpen.

6.3 Beschikbaarstelling stukken
De griffie verzamelt, stelt digitaal beschikbaar en verwerkt raadsvoorstellen en 
-besluiten en andere raadsstukken, agenda’s, lijsten van ingekomen stukken en 
verslaglegging van raadsbijeenkomsten en raadsvergaderingen.
De besluitenlijst van de raadsvergadering wordt gelijktijdig met de agenda voor 
de eerstvolgende raadsvergadering digitaal beschikbaar gesteld. 

6.4 Inzage van stukken
De raad is met ingang van april 2014 geheel digitaal gaan werken. Dat betekent 
dat u alle informatie digitaal via het RIS kunt raadplegen. Ook overzichten van 
moties en toezeggingen, en bijvoorbeeld de B&W-stukken, kunt u in het RIS 
terugvinden.

Vertrouwelijke stukken kunt u digitaal inzien via en bij de raadsgriffier  (in de 
raadskamer op de 1e verdieping van het Stadskantoor).

6.5 Passieve en actieve informatievoorziening aan de raad
De passieve informatieplicht is geregeld in artikel 169, derde lid, en 180, derde 
lid, Gemeentewet. Er is sprake van passieve informatievoorziening door het 
college aan de raad, wanneer raadsleden zelf om die informatie verzoeken. Zij 
benaderen ambtenaren rechtstreeks voor (veelal technisch inhoudelijke) 
informatie. De griffie ondersteunt met name vragen, die verder gaan dan dat. 
Denk hierbij aan verzoeken om ambtelijke bijstand en ondersteuning bij de 
aanpak en het maken en inrichten van initiatiefvoorstellen, amendementen en 
moties.

De actieve informatieplicht regelt dat juist het college of een collegelid uit 
zichzelf de raad informeert. De actieve informatieplicht is in de Gemeentewet 
heel open geformuleerd. De wet bepaalt dat het college en de burgemeester de 
raad alle inlichtingen geven die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig 
heeft. Naast deze algemene actieve informatieplicht bepaalt artikel 169, 4e lid 
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Gemeentewet, dat er een bijzondere informatieverplichting voor het college geldt
m.b.t. enkele specifieke bevoegdheden van het college. Het gaat dan om zaken 
met behoorlijke impact voor de gemeente en om politiek gevoelige onderwerpen,
c.q. voorgenomen besluiten van het college. In deze gevallen verzoekt het 
college de raad om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken tegen 
het voorgenomen collegebesluit. Het college ‘consulteert’ in zo’n geval de raad.

Middelen van ‘actief informeren’ kunnen zijn: de Raadsinformatiebrief (RIB), de 
Raadsnotitie (RN), de Raadsconsultatie (RC). Door middel van RIB, RN en RC blijft
de raad geïnformeerd en kan de raad de voortgang volgen en zonodig op 
hoofdlijnen bijsturen.

6.6 Raadsdocumenten
Het college bereidt nieuw beleid en raadsbesluiten voor, consulteert de raad over
belangrijke voorgenomen collegebesluiten en informeert de raad over voortgang 
van de uitvoering of andere zaken. Om de hierbij behorende schriftelijke 
communicatie tussen college en raad te stroomlijnen zijn de volgende 
raadsdocumenten in het leven geroepen:

Raadsvoorstel en raadsbesluit (RV en RB): raad is bevoegd te besluiten 
Doel: raad neemt besluit 
Het college (of de raad zelf bij initiatiefvoorstel) doet de raad voorstellen om de 
besluiten te nemen, waartoe alleen de raad bevoegd is. Het kan hierbij gaan om 
nieuw gemeentelijk beleid, verordeningen of andere raadsbesluiten. 
Behandeling: een RV wordt door de raad (in beginsel) eerst behandeld in de 
Oordeelsvormende en vervolgens in de Besluitvormende raadsbijeenkomst. 
Indien raad of college dit wenst wordt in de daaraan voorafgaande 
Beeldvormende raadsbijeenkomst door of vanwege het college een toelichting 
gegeven.

Raadsconsultatie (RC): college of burgemeester of ander 
bestuursorgaan (bijv. bestuur van een Gemeenschappelijke Regeling) is 
bevoegd te besluiten, doch raadpleegt de raad. 
Doel: raad uit wensen en bedenkingen bij een voorgenomen 
collegebesluit respectievelijk burgemeestersbesluit of besluit van een 
ander bestuursorgaan
In sommige gevallen vraagt het college over voorgenomen collegebesluiten een 
advies aan de raad. Het college ‘consulteert’ de raad. De raad neemt hier dus 
niet zelf een besluit. De gemeente Venlo heeft daartoe een aparte format 
Raadsconsultatie (RC) ingevoerd. 
Het doel van de RC is, dat de raad eventuele ‘wensen en bedenkingen’ meegeeft 
aan het college. Het college zal het advies van de raad in beginsel meenemen in 
zijn uiteindelijke besluitvorming. In sommige gevallen is het college volgens de 
Gemeentewet verplicht de raad te consulteren (zie de artikelen 160 en 169, 
verderop in dit hoofdstuk), in andere gevallen vinden zij het, gezien politieke, 
voor gemeente ingrijpende omstandigheden, raadzaam het gevoelen van de raad
te kennen. 
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Behandeling: een RC wordt door de raad altijd behandeld in de Besluitvormende 
raadsbijeenkomst. Indien raad of college dit wenst wordt in de daaraan 
voorafgaande Beeldvormende raadsbijeenkomst door of vanwege het college een
toelichting gegeven. Bij uitzondering kan een RC worden behandeld in de 
Oordeelsvorming.

Raadsnotitie (RN)
Doel: raad neemt kennis van informatie, wisselt van gedachten, geeft 
richting aan te ontwikkelen nieuw beleid
Via een RN informeert het college de raad én wordt de raad verzocht zich te 
buigen over te maken basiskeuzes voor nader uit te werken nieuw beleid. Dat 
nieuw beleid kan in een later stadium via een RV weer terugkomen bij de raad 
voor besluitvorming. De RN wordt veel gebruikt als startnotitie van omvangrijke 
en/of complexe beleidstrajecten en gaat verder dan de Raadsinformatiebrief (de 
RIB; zie hierna), maar minder ver dan de RC.
Behandeling: een RN wordt door de raad in beginsel alleen behandeld in de 
Oordeelsvormende raadsbijeenkomst (richtinggevende discussie). Indien raad of 
college dit wenst wordt in de daaraan voorafgaande Beeldvormende 
raadsbijeenkomst door of vanwege het college een toelichting gegeven.

Raadsinformatiebrief (RIB). College is bevoegd / het gaat over 
uitvoeringszaken. 
Doel: informatie geven aan de raad
In een RIB informeert het college de raad over belangrijke BenW-besluiten en 
rapporteert het over de stand van zaken van de uitvoering (effecten, prestaties, 
eventuele afwijkingen e.d.). Dit is voor het college een manier om uiting te geven
aan zijn ‘actieve informatieplicht’ aan de raad. 
Behandeling: een RIB dient ter kennisname en wordt slechts in een 
Oordeelsvormende raadsbijeenkomst behandeld op uitdrukkelijk en van 
argumenten voorzien verzoek van een raadslid, met de bedoeling, dat het 
raadslid met de raad oordeelsvormend van gedachten wil wisselen over politieke 
vragen die de RIB mogelijk oproept. 
Indien raad of college dit wenst wordt in de daaraan voorafgaande 
Beeldvormende raadsbijeenkomst door of vanwege het college een toelichting 
gegeven. 

6.7 Het Raadsinformatiesysteem (RIS/ Gemeente Oplossingen)
De gemeente Venlo maakt gebruik van het raadsinformatiesysteem van 
GemeenteOplossingen (GO). Hierin vinden de raadsleden (en andere 
geïnteresseerden) de bijeenkomsten en vergaderingen van de gemeenteraad en 
de bijbehorende agenda en stukken. 
De openbare stukken zijn door alle inwoners en andere geïnteresseerden in te 
zien via het inwonersportaal: https://gemeenteraad.venlo.nl/. Daarnaast kunnen 
raadsleden (na inlog) in de interne (afgeschermde) omgeving waar ook de 
vertrouwelijke en geheime stukken geplaatst worden.
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In het raadsinformatiesysteem worden tevens de (vertrouwelijke) dagmail, het 
overzicht van moties en amendementen, toezeggingen, raadsinformatiebrieven 
en de gestelde en beantwoorde artikel 44. vragen geplaatst.

Gedurende de raadsperiode worden in het RIS verschillende nieuwe 
functionaliteiten vrijgegeven. Zo worden er thema-dossiers gevormd, die meer 
overzicht in en duiding geven aan belangrijke thema’s voor de gemeenteraad. 
Daarnaast zal de mogelijkheid worden vrijgegeven om via het ris annotaties met 
elkaar te delen. De burgerraadsleden krijgen tevens toegang tot het ris. Per 
fractie wordt een workshop georganiseerd hoe zij het optimale uit het ris kunnen 
halen.

Tot de start van de nieuwe vergadercyclus 2022-2023 maakt de raad gebruik van
Notubiz voor de verslaglegging van de oordeelsvormende bijeenkomst (audio) en
de besluitvormende vergadering (video). De audio- en videoverslagen vindt u 
terug via: https://venlo.raadsinformatie.nl/ 
Vanaf de start van de nieuwe vergadercyclus 2022-2023 wordt de audio- en 
videoverslaglegging en ook de livestream verzorgd door GO.

6.8 Ambtelijke bijstand
De raad wordt ondersteund door de griffie bij zaken als redactionele vormgeving 
van initiatiefvoorstellen, amendementen en moties. Daarnaast kan een raadslid 
beroep doen op (met name inhoudelijke) ondersteuning door het ambtelijk 
apparaat. 
Voor feitelijke informatie van geringe omvang mag een raadslid zich rechtstreeks
tot de behandelend ambtenaren wenden. In Venlo is het zo dat op de 
raadsstukken die u ontvangt de gegevens van de behandelend ambtenaar staan.
Mocht u contact willen zoeken over een niet geagendeerd onderwerp, dan kunt u 
informeren bij de griffie die u dan naar de betreffende ambtenaar zal 
doorverwijzen. 
Wanneer de gevraagde ambtelijke ondersteuning substantieel is, wendt het 
raadslid zich eerst met dit verzoek tot de griffier, die dit vervolgens bespreekt 
met de gemeentesecretaris (het hoofd van het ambtelijk apparaat).

De werkwijze bij het aanvragen van ambtelijke bijstand is geregeld in de 
Verordening ambtelijke bijstand 2010  .  

6.9 Fractieondersteuning
De verschillende politieke fracties hebben de mogelijkheid om ondersteuning in 
te schakelen bij de uitvoering van de politieke taken, fractieondersteuning. Dit 
recht wordt geregeld via artikel 33, 2e lid Gemeentewet. 

De jaarlijkse bijdrage die een raadsfractie ontvangt kan flexibel worden ingezet 
ten behoeve van het functioneren van de fractie op verschillende manieren. Denk
aan het inzetten van vrijwilligers (fractieondersteuners) en het volgen van 
cursussen in fractieverband.
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Iedere fractie heeft zo haar eigen prioriteiten bij de inzet van fractiemiddelen en 
er is veel mogelijk. 
De verordening regelt niet waar het geld wel aan besteed mag worden, maar 
regelt juist waaraan het geld niet besteed mag worden. Bij dit laatste kan 
gedacht worden aan zaken als (individuele) opleidingen voor raads- en 
commissieleden en andere persoonlijke onkosten. Ook mag het budget niet 
worden aangewend voor campagne- en partijbelangen. 
Over de besteding van de fractievergoeding legt de fractie het daaropvolgende 
jaar vóór juni verantwoording af aan de raad, via de griffie. 

In de gemeente Venlo zijn de regels voor fractie-uitgaven uitgewerkt en 
vastgelegd in de 
Verordening op de fractieondersteuning gemeente Venlo 2014.
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https://gemeenteraad.venlo.nl/Documenten/6-9-Verordening-op-de-fractieondersteuning-gemeente-Venlo.pdf


7 INFORMATIEBRONNEN EN WEBSITES

Tot slot van deze Raadswijzer volgt hier een kort overzicht van websites, waarop 
veel en nuttige informatie te vinden is, waar raadsleden hun voordeel mee 
kunnen doen.

www.venlo.nl, de website van de gemeente Venlo
https://nu.venlo.nl/, de gemeentelijke nieuwssite
http://begroting.venlo.nl/ (let op: zonder www.), online P&C portaal van de 
gemeente Venlo. Hierop staan de web-versies van de jaarstukken en begrotingen
(zowel op programma als op collegeproductniveau)
www.gemeenteraad.venlo.nl, het raadsinformatiesysteem van de Venlose 
gemeenteraad, waarop alle raadsstukken vanaf april 2022 te vinden zijn.
https://gemeenteraad.venlo.nl/themas, online-dossiers over de hoofdthema’s 
gekozen door de raad. 
https://venlo.raadsinformatie.nl/ , voor het beluisteren van oordeelsvormende en 
besluitvormende raadsvergaderingen (én het Sprekersplein op beeldvormende 
raadsbijeenkomsten) tot september 2022.
www.raadsleden.nl,website van de Nederlandse Vereniging van raadsleden; u 
kunt lid worden; informatie over congressen, cursussen en andere 
bijeenkomsten, speciaal voor raadsleden
www.griffiers.nl, website van de Vereniging van Griffiers. De Vereniging van 
Griffiers heeft als doelstelling: kwalitatieve verbetering van het Openbaar Bestuur
met als primair aandachtsgebied het lokaal bestuur
www.platform31.nl, is de fusieorganisatie van KUI, Nicis Institute, Nirov en SEV. 
Platform31 is een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale 
ontwikkeling. Platform31 ondersteunt professionals en organisaties bij sociale, 
economische en ruimtelijke vraagstukken met praktijkgerichte kennis en 
relevante netwerken
www.vng.nl, Vereniging Nederlandse Gemeenten. De VNG biedt een platform 
voor opinievorming en vernieuwing en is vraagbaak, belangenbehartiger en 
gesprekspartner van alle gemeenten. 
https://academieportal.nl/skillsacademy/start, Leeromgeving voor raadsleden, 
ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in 
samenwerking met de Vereniging van Griffiers, de VNG en het ministerie van 
BZK.

Infogram met interne en externe bronnen voor de raad  
Infographic met verschillende dashboards en databronnen 
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https://infogram.com/onderzoek-gemeente-venlo-1hd12yxyzrxrx6k
https://infogram.com/1pk6g1q01l9p2qa9xmz36v0975b32dk91w3?live
https://academieportal.nl/skillsacademy/start
http://www.vng.nl/
http://www.platform31.nl/
http://www.griffiers.nl/
http://www.raadsleden.nl/
https://venlo.raadsinformatie.nl/
https://gemeenteraad.venlo.nl/themas
http://www.gemeenteraad.venlo.nl/
https://nu.venlo.nl/
http://www.venlo.nl/
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