
1 Een raadslid in 
2020… 

 

“Prrt. Prrt.” Marieke telefoon laat haar weten dat 
er een berichtje is. Het is haar collega raadslid 
Roeland, die haar appt of ze de nieuwe stukken 
voor de vergadering van komende week al heeft 
gezien. Nee, nog niet. Ze was lekker een paar 
dagen gaan uitwaaien op Texel en had even al het 
raadswerk op een laag pitje gezet. Maar nu is ze er 
weer, helemaal uitgerust en benieuwd naar wat er 
allemaal gebeurd is. Vorige week waren er al een 
paar stukken beschikbaar, die zullen ondertussen 
wel aangevuld zijn. De gemeente is alweer een 
paar jaar geleden afgestapt van het systeem 
waarbij de stukken pas beschikbaar werden gesteld 
als de hele agenda klaar was. Nu komen 
voorstellen veel sneller door op het raadsnet, een  
speciale timeline voor de raad waar ook inwoners 
op mee kunnen kijken. Marieke heeft op die 
manier veel meer tijd om de stukken te lezen en 
kan bovendien zelf instellen hoe ze geïnformeerd 
wordt wanneer er nieuwe stukken zijn. 

Met haar benen op de bank en een kopje thee erbij 
leest Marieke op het raadsnet van de gemeente 
dat er inderdaad een nieuw agendapunt is 
bijgekomen: de verkeersvisie. De visie is direct na 
de besluitvorming in het college online gezet als 
filmpje, op de website van de gemeente en 
natuurlijk ook op diverse social media. De 
betrokken ambtenaren leggen uit wat er gaat 
veranderen en waarom ze bepaalde keuzes 
voorstellen en de wethouder geeft een korte 
toelichting. Mooi gemaakt, en heel duidelijk. Er 
hebben al inwoners op het filmpje gereageerd, ziet 
ze. Die hebben vooral opmerkingen over het 
aanpassen van twee rotondes, dat vinden ze geen 
goed idee. Maar er zijn aan de andere kant ook al 
850 likes voor het voorstel. Een paar reacties van 
bewoners vindt ze interessant genoeg om even te 
gaan bellen. De toelichting die ze krijgt kan ze goed 
gebruiken voor het gesprek in de commissie. 
Marieke is geïnteresseerd in de achtergronden en 
argumentatie die tot de verkeersvisie hebben 
geleid. Vanuit het raadsnet kan ze eenvoudig 
doorklikken naar meer informatie over het 
voorstel. Als er na het lezen toch nog een paar 
vragen blijven liggen kan ze in het voorstel 
doorklikken naar een chatsessie met de betrokken 
ambtenaar. 

Nadat ze de stukken goed heeft doorgelezen, scrolt 
ze door de reacties van de verschillende fracties op 
de overige stukken. De aanpassing van het 
bestemmingsplan Noord heeft niet geleid tot 
reacties en hoeft wat geen enkele partij betreft 
besproken te worden. Dat is mooi, dan kan dat 
meteen worden afgehandeld. Alle raadsleden 
kunnen immers via de raadsapp digitaal stemmen 
op de hamerstukken. Als iedereen gestemd heeft, 
is de uitslag direct online te bekijken. Ze is de 
laatste die stemt, en ziet daardoor meteen het 
resultaat. Wat ze al dacht: unaniem conform 
vastgesteld. Zo handig dat er geen vergadertijd 
meer besteed wordt aan zaken waar iedereen het 
over eens is! 

 

Dan bekijkt Marieke nog even de polls. Regelmatig 
wordt inwoners gevraagd naar hun mening over 
een bepaald onderwerp. Meestal nog voor de 
gemeenteraad erover gesproken heeft. Dat was 
wel even wennen in het begin, Marieke vroeg zich 
af hoe ze haar rol als raadslid in de toekomst zou 
moeten uitvoeren als inwoners direct meepraten. 
Maar het wende en ze zou niet anders meer willen. 
Er staat nu een poll open over de komst van een 
groot jaarlijks festival naar de gemeente. Dat heeft 
de gemoederen hoog doen oplopen. Sommigen 
vrezen voor overlast. De stand is nu 66% voor en 
34% tegen. Misschien dat het festival er toch zal 
komen... 

Nu haar paar dagen vakantie weer achter de rug 
zijn kijkt ze nog even naar haar instellingen. Daar 
kan ze precies aangeven op welke manier en hoe 
vaak ze op de hoogte blijft van nieuwe 
ontwikkelingen. Daardoor heeft ze volledige regie 
over haar eigen werk. 

Ze glimlacht. Heerlijk om zo je werk te kunnen 
doen. Ze appt Roeland nog even dat ze er weer is 
en helemaal bijgelezen is.
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