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To: Griffie

Cc:

Subject: Moet kaderstellen de prullenbak in?

Beste griffier

Onlangs verscheen een essay over raadspolitiek in het Sociaal Domein. Het gaat over 

keuzes die gemeenteraden niet maken in dit domein. Een goede beschouwing naar mijn 

idee. Tot de oplossing in beeld komt: Kaderstelling moet de prullenbak in.

Daar vind ik iets van .

De ellende in het Sociale Domein betreft in mijn ogen het budget en de oneindige 

bemoeienis van de Tweede Kamer. Feit is dat er te weinig geld is en de gemeenten te 

veel worden gezien als uitvoeringsloket. Gemeenteraden kunnen het daarom linksom of 

rechtsom niet rondbreien. De raadsdebatten gaan dus niet over de inhoud, ze gaan over 

onmacht in de uitvoering. Is kaderstelling daarom een probleem? 

Nee.

Stelde gemeenteraden geen kaders?

Natuurlijk wel.

Raden en colleges hebben het beleid vastgesteld, en daarbinnen tijd, geld en 

maatschappelijk effect afgebakend. Dat kader is gesteld na de invoering in 2015 en 

herijkt in begrotingen en bij verkiezingen. Gemeenteraden hebben toegezien op de 

uitvoering, vragen gesteld over vervolg-besluitmomenten en moties ingediend. Hierdoor 

zijn de bestaande kaders bijgesteld of vervangen. 

De oplossing voor de vraagstukken in het Sociale Domein is niet het schrappen van de 

kaderstellende rol. Daarmee verzwak je de gemeenteraad. De kaderstellende rol kan juist 

helpen bij het effectief uitvoeren van je andere rollen als raadslid.

Het probleem is dat kaderstelling geen concreet handelingsperspectief oproept.

Denk je aan de andere rollen, dan ontstaan er vanzelf associërende beelden en 

handelingen. Het volk vertegenwoordigen doe je door je onder de mensen te begeven en 

de vertaalslag in het raadsdebat te maken. Controleren doe je door het volgen van het 

college en het stellen van vragen. Kaderstellen, een raamwerk maken, is abstracter en 

dus lastiger te vertalen naar concrete politieke handelingen. 

Er zijn veel misverstanden over kaderstelling.

• Het begint er al mee dat gedacht wordt dat kaderstelling een start-activiteit is. Dat is 

het niet. Het is een continue proces in beleidsvorming, -uitvoering en -controle.

• Een ander misverstand is dat de gemeenteraad het initiatief neemt tot kaderstelling. 

Ook geen uitgemaakte zaak. Het college kan prima voorstellen doen voor kaders, 

waar de raad over kan besluiten. De gemeenteraad mag en kan wel initiatiefnemer 

zijn. Daarvoor heeft hij bevoegdheden.

• Het derde misverstand is dat kaderstellen een groots, formeel momentum is. Ook dat 

is niet persé waar. Het raadsprogramma is een kaderstellend stuk, net als de 

Kadernota. Maar een motie, naar aanleiding van een inwonerscontact bijvoorbeeld, 

kan ook kaderstellend zijn. Zelfs een toezegging van het college kan een 

kaderstellend moment zijn.

Wat wel waar is, is dat je je controlerende taak het beste vervullen als er kaders zijn 



waaraan je de uitvoering kunt toetsen. En je presteert echt beter als 

volksvertegenwoordiger, als je de input van de inwoners vertaalt in de opdracht, een 

kader, voor het college. Kaders zijn dus broodnodig!

Kaderstelling kun je groots en compleet vorm geven, maar je kunt het ook klein en per 

onderdeel toepassen in de dagelijkse praktijk van het gemeenteraadswerk. In dit artikel, 

een longread, begin ik met de definitie en leg ik je daarna uit hoe je dat kunt vormgeven.

Lees verder …. 

Niet weggooien dus, dat begrip kaderstellen. Raden en raadsleden zijn goed op weg met 

kaderstellen en ze hebben ze nodig om het college te controleren en hun 

volksvertegenwoordigende rol met resultaat te vervullen. Door kaderstellen pak je de 

regie!

Trudy Veninga

Spelbegeleider voor politiek zonder spelletjes

Nog meer lezen?

Hieronder twee links naar het essay waarnaar ik verwijs. Daaronder een artikel dat ook 

refereert aan de kaderstellende rol van de gemeenteraad.

Raad moet zich politiek roeren in sociaal domein - Binnenlands Bestuur

Het artikel op LinkedIn

"De gemeenteraad is een slapende reus die gaat over alles” | Nederlandse Vereniging 

voor Raadsleden

Hoe kan ik jou helpen je weg op het speelveld te vinden?

Agenda open inschrijvingen

3 september 2021 – Online

Start training Vanuit Regie Naar Resultaat – leer het politieke spel spelen

Aanmelden

24 september 2021 – Bunnik

Proeverij De Politieke Kaderschool 2022  - vind als fractievoorzitter je weg naar de 

kadernota

Aanmelden

15 september 2021 - Online

Workshop Politiek Zonder Spelletjes – strategieën om overeind te blijven in het politieke 

spel

Aanmelden

Voor coaching en teamtrainingen help ik je met een programma op maat.

Contact
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DE POLITIEKE SCHOOL

- vind je weg op het politieke speelveld - 

Trudy Veninga, spelbegeleider & oprichter 

Tel. 06 2141 4200

www.depolitiekeschool.nl

Interessant voor anderen? Je mag alle informatie vrij verspreiden

Je ontvangt deze mail omdat je klant bent van De Politieke School. Of we hebben elkaar ontmoet in mijn werk als wethouder, 

raadscommunicatieadviseur, raadslid of trainer en/of we kennen elkaar via een sociaal media kanaal en/of je hebt eerder een 

uitnodiging gekregen om deel te nemen aan een training van De Politieke School. Als je geen belangstelling hebt en/of geen berichten 

van mij meer wilt ontvangen, laat het per ommegaande email weten, dan schrap ik je direct uit mijn adresbestand. 

Deze e-mail is verstuurd aan griffie@veldhoven.nl. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt 

ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • 

Voor een goede ontvangst voegt u info@depolitiekeschool.nl toe aan uw adresboek.
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