Overzicht beschikbare literatuur raadsleden:
Van Raad tot Raad; Aanbevelingen en tips voor raad en raadsleden, Raadslid.Nu
In deze gids geeft Raadslid.Nu een overzicht van aanbevelingen en tips van raadsleden voor
raadsleden en gemeenteraden over een groot aantal onderwerpen waarover in de huidige
raadsperiode onderzoeken zijn uitgevoerd onder raadsleden en met medewerking van raadsleden.
http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/presentatiegids_2017_raadslid.nu_.pdf
Zakboek Raadsleden door Peter van den Berg & Jorden Hagenbeek
Het Zakboek Raadsleden is een onmisbaar naslagwerk voor raadsleden en andere (lokale) politici.
Praktische voorbeelden en tips, korte columns van raadsleden, griffiers en bestuurders maken de
gereedschapskist compleet. Kortom, een must-have voor elk raadslid!
https://www.bol.com/nl/p/zakboek-raadsleden/9200000080920516/?suggestionType=typedsearch
Ik Raadslid, Necker van Naem.
Ik Raadslid biedt u een handig overzicht van belangrijke zaken waar u als raadslid mee te maken gaat
krijgen. Ook gaan wij in op de bijbehorende wet- en regelgeving, ontwikkelingen, discussies en
gebruiken. We bieden u daarnaast tips, trucs en voorbeelden uit andere gemeenten. Die sluiten niet
altijd naadloos aan op uw situatie, maar inspireren u om de vertaling naar uw eigen gemeente te
maken.
http://www.necker.nl/product/raadslid-editie-2018/
52 X gemeenteraad, Necker van Naem
52 korte hoofdstukken met de kernpunten voor de Gemeenteraad. Een praktisch naslagwerk
geschreven door adviseurs die jarenlang ervaring hebben met gemeenteraden en griffies. Deze
hoofdstukken zijn een selectie en aanscherping van het handboek Ik Raadslid, wat ook is uitgegeven
door Necker van Naem. Voor meer informatie verwijzen we naar dat boek.
Het is het begin van een reeks. In voorbereiding zijn boekjes over: Lokale Rekenkamer,
Gemeentefinanciën, Vertrouwenscommissie, Integriteit en Raadsonderzoek.
Hoe en wat voor het raadslid, door Jan Dirk Pruim.
Het werk van een raadslid is ontzettend boeiend, maar voor veel raadsleden vaak ook heel
teleurstellend. Jan Dirk Pruim, raadsgriffier in Almere, heeft hier ruime ervaring mee. Hij beseft hoe
belangrijk het raadswerk is, zeker op dit moment. Want krijgt de herontdekking van de lokale
democratie nog een kans, of houdt lekenbestuur op lokaal niveau de komende jaren op te bestaan?
In het boek presenteert Jan Dirk Pruim pittige stellingen en hij geeft een duidelijke visie op de
toekomst van het lokaal bestuur. Daarnaast biedt hij het (nieuwe) raadslid op een onderhoudende
manier handvatten aan, in een fraai boek met inspirerende illustraties.
https://www.bol.com/nl/p/hoe-en-wat-voor-het-raadslid/1001004008292763/
Het raadslid, natuurlijk actief, door Els Boers
Raadslid zijn is vooral boeiend, insprirerend en verrijkend. wat wordt er nu wel en wat niet van je
verwacht? Wat mag je verwachten van de wethouder, de burgemeester, de griffier en de ambtenaar?
De rollen binnen het lokale bestuur zijn lang niet voor iedereen duidelijk. Niet ieder raadslid heeft een

eenduidig beeld over zijn eigen rol, maar ook niet over die van de ander. Dit boekje bevat tips en
aandachtspunten om je hierbij te helpen. Een duidelijke rolverdeling scheelt in tijd en energie en
maakt het werk een stuk overzichtelijker.
Het raadslid natuurlijk actief is vooral een handreiking om de rol van volksvertegenwoordiger zo
plezierig mogelijk te kunnen invullen en helpt om de afstand tussen publiek en politiek te verkleinen.
https://www.bol.com/nl/p/het-raadslid-natuurlijkactief/9200000022055361/?bltg=itm_event%3Dclick%26mmt_id%3Dbeeac7cc539124c5%26pg_nm%
3Dpdp%26slt_id%3Dprd_reco%26slt_nm%3Dproduct_recommendations%26slt_pos%3DC1%26slt_o
wner%3Dccs%26itm_type%3Dproduct%26itm_lp%3D1%26itm_id%3D9200000022055361%26itm_rol
e%3Din
ABC voor raadsleden; termen, woorden en uitdrukkingen in en om de raadzaal toegelicht en
verduidelijkt. door Olaf Schuwer
ABC voor raadsleden: termen, woorden en uitdrukkingen ''in en om de raadzaal'' toegelicht en
verduidelijkt geeft een uitleg over de termen die ieder raadslid dient te begrijpen. In en om de
raadszaal worden tal van woorden, termen en begrippen gehanteerd. Van elk raadslid wordt,
stilzwijgend, verwacht dat hij dit jargon weet te gebruiken én te plaatsen. In dit boek worden op
alfabetische volgorde de meest gebruikte woorden, termen en begrippen uitgelegd, verklaard en
toegelicht, met steeds een cursief geplaatste ''attentie''. Het is geschreven vanuit het perspectief van
het (beginnend) raadslid. Maar eigenlijk is het een gids voor elk raadslid dat zijn democratisch
gelegitimeerd werk zo optimaal mogelijk wil verrichten.
https://www.bol.com/nl/p/abc-voorraadsleden/9200000026412346/?bltg=itm_event%3Dclick%26mmt_id%3Dbeeac7cc539124c5%26pg
_nm%3Dpdp%26slt_id%3Dprd_reco%26slt_nm%3Dproduct_recommendations%26slt_pos%3DC1%2
6slt_owner%3Dccs%26itm_type%3Dproduct%26itm_lp%3D2%26itm_id%3D9200000026412346%26i
tm_role%3Din
De gemeentewet in eenvoudig Nederlands; voor raadsleden en andere geïnteresseerden actief
in de gemeente door Els Boers & Douwe Brongers
De Gemeentewet in eenvoudig Nederlands maakt de Gemeentewet toegankelijk voor raadsleden en
anderen die actief zijn binnen de lokale overheid. Wat mag er nu wel en wat niet? Met deze uitgave bij
de hand is het makkelijk en snel op te zoeken wat de boodschap is die de Gemeentewet wil geven. In
de praktijk blijkt regelmatig dat raadsleven, maar ook ambtenaren, de Gemeentewet nauwelijks
kennen. Of men denkt het te weten en zegt dat de wet iets aangeeft wat feitelijk nergens of anders in
de wet staat.
https://www.bol.com/nl/p/de-gemeentewet-in-eenvoudignederlands/9200000024251636/?suggestionType=typedsearch
Debat- en vergaderwijzer voor gemeenteraden en raadsleden, Wilbert de Vree en Daniel Schut
Ideeën en tips om democratisch, doelmatig en publieksvriendelijk te vergaderen.
•Tips voor gemeenteraden: agenda, bevorderen van onderling debat, doelgerichte werkvormen,
tijdsplanning, burgerparticipatie.
•Tips voor raadsleden: voorbereiding, debattechnieken, manipulaties pareren, fractie-overleg.
•Voorzitterstaken en -tips: inleiden, tijdmanagement, debat leiden, afkappen, non-verbaal gedrag,
concluderen en afsluiten.
http://www.vergaderwijzer.nl/2011/02/van-vrees-vergaderwijzer-voor-gemeenteraden-enraadsleden/

