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Met Raad en Daad 

 

 

 

De raad van Best spreekt ten aanzien van zijn functioneren in de raadsperiode 2014-2018 de volgende 

intenties uit: 

 

De verhoudingen binnen de raad: democratie betekent werken aan draagvlak 

Leidend voor de raad is het algemeen belang van de inwoners van Best. Het is een collectieve 

verantwoordelijkheid van alle raadsleden om dit in woord en daad waar te maken. Dat neemt niet 

weg dat er ook oog is voor deelbelangen. 

De raad opereert als assemblee. Dat betekent dat de raadsleden gezamenlijk staan voor de positie en 

rol van de raad en van zijn leden. Ieders inbreng wordt serieus genomen. Er is respect voor de 

mening van de collega-raadsleden. In het debat staan inhoud, fatsoen en respect voor elkaar hoog in 

het vaandel. 

Er is aandacht voor emotie; onvrede en teleurstelling worden bespreekbaar gemaakt. Iedereen is 

aanspreekbaar op zijn gedrag. 

Vanzelfsprekend wordt geaccepteerd, dat fracties maar ook raadsleden een eigen 

verantwoordelijkheid hebben en standpunten kunnen innemen die afwijken van andere partijen of de 

eigen fractie.  

 

De verhouding tussen raad en college: duidelijkheid naar elkaar toe 

De relatie tussen raad en college is er een van opdrachtgeverschap (raad) en opdrachtnemerschap 

(college).  De raad is helder in zijn verwachtingen in de richting van het college en benut hiervoor het 

instrumentarium dat hiervoor beschikbaar is, zoals het amendement, de bestuursopdracht, het 

initiatiefvoorstel en de motie. 

Het politieke debat wordt door het college gefaciliteerd door het aanbieden van stukken die door 

inhoud, opzet en planning het politieke debat en politieke besluitvorming mogelijk maken. Politieke 

keuzes worden helder in beeld gebracht. 

De raad richt zich op politieke vraagstukken en besluitvorming en stelt zich zodanig op, dat het college 

- en in het verlengde hiervan de ambtelijke organisatie - op een efficiënte en effectieve wijze invulling 

kan geven aan haar bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

 

De verhouding met de inwoners: een herkenbare volksvertegenwoordiging 

De raad stelt zich op als een herkenbare volksvertegenwoordiging en ziet het als zijn taak om 

maatschappelijke vraagstukken op de politieke agenda te zetten. Het adagium is: de raad en de 

inwoners komen naar elkaar toe. Waar mogelijk zoekt de raad als collectief actief de inwoners op, 

maar inwoners kunnen ook de raad opzoeken.  

De raad functioneert transparant en in de openbaarheid. 

De raad laat zich zien bij openbare bijeenkomsten, uiteraard met inachtneming van de rol van het 

college. 
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Dit alles laat onverlet dat individuele raadsleden of fracties de ruimte hebben om zelf contacten te 

leggen en te onderhouden en zelf hierin hun afweging maken. 

 

De verhouding met de ambtenaren: duale samenwerking 

De raad heeft vertrouwen in en waardering voor de medewerkers van de gemeente. Hij hecht daarom  

aan het principe van ‘de duale ambtenaar’: de ambtenaar die zijn kennis en kunde niet alleen inzet 

voor het college maar ook voor de raad. Het college en ambtelijke top worden verzocht hiervoor het 

geschikte klimaat te bieden. Onder andere raadsavonden bieden hiervoor een platform. 

 

Aandacht voor bestuurlijke vernieuwing: met elkaar waarmaken 

Er wordt geïnvesteerd in de vernieuwing van de wijze waarop de gemeente Best wordt bestuurd. 

Deze samenwerkingsverklaring “Waar de raad voor staat” levert hiervoor een basis. Er wordt een 

werkgroep geformeerd die ten doel heeft activiteiten en voorstellen voor te bereiden die bijdragen aan 

verbetering en vernieuwing van het lokaal bestuur in de gemeente Best. Deze werkgroep bestaat uit 

vier raadsleden, de burgemeester, een wethouder, de secretaris en de griffier. 

 

 

 

Best, 2 juni 2014 

De raad van Best, 

de griffier,   de voorzitter, 


