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Verkiezing beste raadslid van Nederland 2022
Ruim 8.000 raadsleden zetten zich met hart en ziel in voor hun gemeente. In aanloop van
de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vragen campagnebureau BKB, het
Periklesinstituut, De Volkskrant, De Nieuws BV en M aandacht voor het belang van lokale
politiek. De verkiezing biedt lokale politici een landelijk podium om hun verdiensten uit te
lichten. Gemeenten namen de laatste jaren steeds meer taken van het rijk over, goede
raadsleden zijn daarom belangrijker dan ooit.

Sinds de start van de verkiezing werden er 434 raadsleden genomineerd, die bij elkaar
64.650 stemmen wisten te vergaren. De jury boog zich vervolgens over de top 50
raadsleden met de meeste stemmen. Op basis van criteria zoals effectiviteit,
communicatieve vaardigheden en integriteit werden 12 halvefinalisten geselecteerd. De
vier raadsleden met de meeste stemmen in deze ronde plaatsen zich voor de finale. De
winnaar van de verkiezing werd voor de helft bepaald door publieksstemmen en voor de
helft bepaald door het juryoordeel.

Het juryoordeel
Het raadslidmaatschap is hard werken, met te weinig beschikbare tijd en een bescheiden
bezoldiging. Toch nemen raadsleden iedere week beslissingen die iedere inwoner merkt.
Op straat, in de lokale zorg en gemeentelijke voorzieningen.

De jury beoordeelt hoe raadsleden in dat werk hun politieke ideeën omzetten in actie:
hoe ze onderwerpen agenderen en beleid veranderen. De beoordeling van de jury richtte
zich op de volgende vaardigheden:

• Effectiviteit
• Communicatief
• Integriteit

Het aantal behaalde stemmen – een aanwijzing voor de populariteit van de kandidaten –
hebben we voor de helft mee laten wegen in ons oordeel.

De vier finalisten waren Nathalie Nede, Eva de Bruijn, Doğukan Ergin en Diederik
Boomsma. Op maandag 14 maart boog de jury zich over de zware taak om uit de vier
uitstekende volksvertegenwoordigers het beste raadslid van Nederland te kiezen.

De vier finalisten komen uit vier totaal verschillende gemeenteraden, met vier totaal
verschillende bestuursculturen en alle vier de kandidaten hebben een totaal
verschillende politieke stijl. Elk van deze finalisten excelleert in die eigen stijl.



Twee ervan sprongen er voor de jury uit. Diederik Boomsma, vecht al jaren als
eenmansfractie in Amsterdam boven zijn gewicht. Eva de Bruijn weet in een harde
politieke omgeving met kalmte haar eigen onderwerpen met succes te agenderen.

Uiteindelijk gaven de publieksstemmen de doorslag. Diederik Boomsma wist bij de
laatste ronde 5917 stemmers achter zich te scharen. Hij wist ook online mensen te
bereiken, op dezelfde manier waarop hij in de Amsterdamse politiek bedrijft: met gezag
— en met resultaat. Daarom kan Diederik Boomsma de titel Het Beste Raadslid van
Nederland 2022 dragen.


