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Voorwoord
ABC voor raadsledenVoorwoord

Elke 4 jaar vinden verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De uitverkorenen 
(term afkomstig van Thorbecke) nemen plaats in een rijdende trein. Van hen 
wordt verwacht dat zij direct voor de volle 100% deelnemen aan het raadswerk. 
Zij moeten zich lopende dossiers eigen maken en tegelijk vertrouwd raken met de 
processen en procedures die inherent zijn aan het werk van een gemeenteraad.

 
Ook ontmoeten zij veel nieuwe woorden, termen en begrippen. Het is de bedoe-
ling dat zij die allen probleemloos weten te plaatsen en er foutloos mee kunnen 
omgaan.
 
In dit boek staan de meest gebruikte woorden, termen en begrippen “in en om de 
raadzaal” alfabetisch gerangschikt. De lijst is samengesteld na talloze gesprekken 
en andere contacten met raadsleden en raadsgriffiers. Per woord, term of begrip 
een korte uitleg met verwijzing naar het juridisch kader (indien van toepassing). 
Geïnteresseerden kunnen op www.wetten.nl de genoemde wettelijke bepalingen 
nader bestuderen. 
 
Ook is er steeds een cursief geplaatste “attentie”. Deze zijn ingegeven vanuit een 
staatsrechtelijk perspectief.
 
Hopelijk stelt dit werk de lezer in staat om zijn belangrijke werk van democratisch 
gekozen gemeentelijk volksvertegenwoordiger beter uit te oefenen. Het belang van 
een optimaal functionerende gemeenteraad behoeft immers geen nadere toelich-
ting!
 
In de 2e druk zijn wetswijzigingen en wijzigingen in de rechtspraak verwerkt. Ook 
zijn verduidelijkingen aangebracht waar de politieke werkelijkheid erom vroeg.
 
Reacties zijn van harte welkom: email@olafschuwer.nl
 
Zwolle, maart 2018

 
Mr. Olaf Schuwer
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