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Nieuwe opzet verkiezing 'Raadslid van het Jaar' 
 
De verkiezing van het beste gemeenteraadslid van Eindhoven krijgt dit jaar een 
andere opzet. Voor de nieuwe opzet is gekozen om de inbreng van de stad 
groter te maken. 
 
Dit jaar is er voor het eerst een afzonderlijke publieksprijs voor het beste raadslid 
2018. Iedereen kan vanaf nu een stem uitbrengen via de website 
www.raadslidvanhetjaar.nl. Dat moet uiterlijk 13 december gebeuren. Voor de 
‘Raadslid van het Jaar Publieksprijs’ komen alle 45 leden van de gemeenteraad in 
aanmerking. Bij het uitbrengen van de stem is het verplicht een motivatie in te vullen. 
Ook wordt via Twitter en Facebook opgeroepen om te stemmen. 
 
Naast de publieksprijs worden ook de traditionele prijzen 'Raadslid van het Jaar' en 
'Talent van het Jaar' uitgereikt. Voor deze prijzen wordt gestemd door mensen van 
diverse organisaties en instellingen die beroepsmatig met politici te maken hebben, 
zoals journalisten, ambtenaren, culturele instellingen, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties.  
 
Het is voor de elfde maal (vanaf 2008) dat deze verkiezing plaatsvindt. In 2017 werd 
Rik Thijs (GroenLinks) herkozen tot het beste raadslid. Het laatste Talent van het 
Jaar is Linda Hofman van het CDA. De jury-coördinatie, verantwoordelijk voor een 
vertrouwelijk en eerlijk verloop, is in handen van vijf voormalige raadsleden met een 
verschillende politieke achtergrond: Mary Fiers, AnjoBreuers, Jos Peters, Hans 
Rozendaal en Marcel van Bussel, alsmede Jan Verheugt (secretaris) en bibliotheek-
directeur Albert Kivits. 
 
De organisatie van de verkiezing is in handen van de 'Stichting Raadslid van het 
Jaar'. Zij probeert het werk in de gemeenteraad in een positief daglicht te plaatsen. 
Raadsleden zijn immers het gehele jaar vele uren per week bezig met het behartigen 
van lokale belangen. Voor de verkiezing van 'Raadslid van het Jaar' en 'Talent van 
het Jaar' wordt vooral gekeken naar de manier, waarop de kandidaten zich het 
afgelopen jaar hebben onderscheiden: Hebben ze initiatieven genomen, hoe stonden 
ze in het debat en welke rol speelden ze in de richting van bewoners en 
organisaties? Ook maatschappelijke organisaties en kringen die veelvuldig van 
dichtbij te maken hebben met het raadswerk zijn gevraagd om input te leveren om 
een breed draagvlak onder de uiteindelijk te maken keuze te verkrijgen.  
 
Voorafgaand aan de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari wordt 
vanaf 16.15 uur bekend gemaakt wie zich Raadslid van 2018 mag noemen. De 
winnaar ontvangt de Jan van den Biggelaar Award, genoemd naar het in 2009 
plotseling overleden raadslid. Ook de winnaar van de publieksprijs wordt in de 
schijnwerpers gezet en het 'Talent van het Jaar 2018' mag de bijbehorende wissel-
award in ontvangst nemen. 


