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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en wethouders, 
agendapunt 5B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2017-2020; 
 
overwegende dat: 
1. raadsleden een belangrijke bijdrage leveren aan de lokale democratie; 
2. raadsleden onder andere tot taak hebben de verbinding te leggen met en tussen de inwoners en 

organisaties; 
3. zij daarmee invloed hebben op de betrokkenheid van de samenleving met het lokale bestuur; 
 
is van mening dat: 
1. het werk van een raadslid gewaardeerd en onder de aandacht gebracht mag worden; 
2. deze waardering onder andere tot uiting kan komen in een verkiezing tot het beste raadslid van het jaar; 
3. collega-raadsleden het best kunnen beoordelen hoe een raadslid ten aanzien van alle facetten van het 

raadslidmaatschap functioneert;  
 
spreekt uit: 
a. als raad over te gaan tot een jaarlijkse verkiezing van het ‘beste raadslid van het jaar’; 
b. dat hiervoor in aanmerking komen de raadsleden die in het jaar, of een gedeelte daarvan, zitting 

hebben/hadden in de raad; 
c. dat bij de afweging van de keus in ieder geval worden betrokken: 

 de integriteit van het raadslid; 

 de mate waarin het raadslid bijdraagt aan de beeldvorming van de lokale democratie en in het 
bijzonder over de raad en zijn leden; 

 de mate waarin het raadslid zichtbaar is in en betrokken bij de lokale samenleving; 

 de mate waarin het raadslid inhoud geeft aan het debat en de besluitvorming weet te beïnvloeden; 

 de wijze waarop het raadslid deelneemt aan het debat, zowel in de raads- en commissiebehandeling 
als in het publieke debat; 

d. dat na de raadsvergadering in december van elk jaar, elk raadslid de griffier anoniem laat weten welk 
raadslid, die dat jaar zitting heeft of had in de raad, volgens hem/haar in aanmerking komt voor de titel; 

e. dat daartoe drie namen (minder wordt niet geaccepteerd) worden opgegeven in de volgorde 1, 2 en 3, 
waarbij respectievelijk 3, 2 en 1 punt(-en) aan de kandidaten worden toegekend; 

f. dat bij elke kandidaat een korte motivering voor de keus wordt gegeven; 
g. dat het raadslid van het jaar bekend wordt gemaakt tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst, die wordt 

gehouden in januari van het jaar daarop; 
h. dat de gekozene in aanmerking komt voor een wisselprijs en een bedrag van € 500 mag bestemmen 

voor een doel dat de lokale samenleving ten goede komt; 
i. dat de kosten ten laste komen van het bestaande budget voor de raad; 
j. dat de eerste verkiezing zal worden gehouden in december 2017; 
 
verzoekt de raadsvoorzitter jaarlijks bij de Nieuwjaarsbijeenkomst bekend te maken wie het beste raadslid 
van het afgelopen jaar is geworden en de wisselprijs en het geldbedrag aan hem/haar uit te reiken; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Het raadslid, 
 
 
Els Berkhout, CDA 
 
 

Ingetrokken in de raad van 3 november 2016 

 
 
 
 


