
Initiatiefvoorstel Lokaal lobbyregister  
 
Onderwerp:  
Reglement van Orde: Lokaal Lobbyregister 
 
Aanleiding:  
De leden van de gemeenteraad hebben als taak het controleren en het meegeven van 
kaders aan het College van Burgemeester en Wethouders. Deze taak dienen zij zonder last 
of ruggespraak te doen. Oftewel; zij dienen een autonome afweging te maken bij het 
uitvoeren van hun taken.  
Binnen de invulling van de rol van raadsleden kan dit echter voor conflict zorgen. Zo is de 
gemeenteraad ook het eerste aanspreekpunt voor bezorgde en boze burgers of eenieder die 
op een andere manier bij de gemeente betrokken zijn. De hoge werk- en tijdsdruk van het 
raadswerk kan raadsleden zelfs afhankelijk maken van informatievoorziening van buiten de 
raad.  
Ook is het bevorderlijk voor het vertrouwen in de raad en de lokale politiek wanneer het voor 
inwoners duidelijk is waar raadsleden hun informatie vandaan halen en waar zij hun keuzes 
op baseren. 
Het contact tussen raadsleden en de stad is zonder twijfel een grote toevoeging - zelfs een 
vereiste - voor het goed functioneren van de raad. Wel moet zorg gedragen worden voor de 
onafhankelijke positie van raadsleden en de transparantie van de besluitvorming.  
 
Doel:  
Het waarborgen van de onafhankelijke positie van raadsleden en het bevorderen van de 
transparantie van de besluitvorming.  
 
Kader:  
- [EVENTUELE RELEVANTE DOCUMENTEN IN JOUW GEMEENTE]  
 
Overwegingen:  
[....] 
 
Financiën:  
Dit voorstel heeft wel gevolgen voor de werkwijze van de leden van de raad, maar geen 
financiële consequenties.  
 
Inspraak/participatie: 
Het sterkt tot aanbeveling aan het college om het raadsvoorstel voor inspraak vrij te geven.  
 
Evaluatie:  
Na twee jaar wordt de werking van deze verordening geëvalueerd.  
 
 
RAADSBESLUIT  
 
De Raad van de gemeente [NAAM GEMEENTE]:  



 
Gezien het voorstel van het lid [NAAM],  
 
BESLUIT:  
1. Aan het Reglement van orde het volgende artikel toe te voegen:  
 
Artikel transparantie lobby en beïnvloeding 
1. Aan politieke voorstellen met een besluitvormend karakter [artikelen per gemeente 
bijvoegen] dient als bijlage minimaal toegevoegd te worden:  

a. Een overzicht van welke organisaties, bedrijven ofwel belanghebbenden informatie 
ofwel input hebben verstrekt aan de initiatiefnemer bij de totstandkoming van dit 
voorstel;  

b. Voor elke van deze organisaties, bedrijven ofwel belanghebbenden een beschrijving 
van welke informatie zij aan de indiener van het ingediende voorstel hebben 
aangeleverd; 

c. Voor elke van deze organisaties, bedrijven ofwel belanghebbenden een beschrijving 
van op welk belang zij hebben bij het ingediende voorstel;  

 
Gedaan in de openbare raadsvergadering van,  
 
de Griffier, de Voorzitter,  


