
Vacature Griffier 

PROFIEL VAN OUDE IJSSELSTREEK

Profiel van Oude IJsselstreek 
Oude IJsselstreek is een plattelandsgemeente met bijna 40.000 inwoners. De gemeente is in 2005 
ontstaan door een fusie tussen de gemeenten Wisch en Gendringen en telt 15 kernen, met elk een 
eigen identiteit. De gemeente ligt aan de grens met Duitsland in de regio Achterhoek. De diversiteit 
van deze gemeente is overal terug te vinden bij haar inwoners, de ondernemers, in het bestuur en de 
ambtelijke organisatie. Maar ook in het landschap en bij de industrie. 
Oude IJsselstreek kent een combinatie van bedrijvigheid en natuurschoon. 
Een gemeente met een ijzerrijke geschiedenis die zichtbaar is met rijksmonumenten zoals het 
industrieel erfgoed op het DRU Industriepark. Dit park heeft een eigentijdse herbestemming gekregen 
als innovatiecentrum, conferentieoord en theater. 
Oude IJsselstreek is aantrekkelijk voor recreatie en toerisme, met de rivier de Oude IJssel, het 
uiterwaardenlandschap, het coulisselandschap van kleinschalige weide- en akkergebieden, 
afgewisseld door houtwallen en bossen. De recreatie-economie is kleinschalig, maar lokaal een 
belangrijke economische factor. 
Een groot deel van de bevolking is werkzaam in de zorg en de dienstverlenende sector. 
Oude IJsselstreek kent net als de gehele regio Achterhoek teruglopende inwonersaantallen. Deze 
ontwikkeling vormt een aandachtspunt voor wonen, onderwijs, zorgtaken en voorzieningen.
Zowel op cultureel als op sportgebied is de gemeente rijk aan verenigingen. Iedere kern heeft een 
eigen identiteit en wat al die kernen bindt, is de grote saamhorigheid. Dat geldt voor de grootste kern 
met ruim 10.000 inwoners en voor de kleinste met 182 inwoners. 
De gemeente is goed bereikbaar via twee snelwegen, de A18 en de Duitse A3, het verlengde van de 
A12. Maar ook via de trein, met twee regionale treinstations.

Opgave
Het jaar 2015 en het begin van 2016 heeft de gemeente te maken gehad met een flinke 
bestuurscrisis. Inmiddels is de weg omhoog weer ingeslagen en is de opgave om die opgaande lijn vol 
te houden en te bestendigen. 

Het veranderende politieke landschap, de communicatie tussen coalitie en oppositie en de 
rolverdeling binnen de gemeentelijke politiek vormen tot op de dag van vandaag een uitdaging. 
Verschillende rapporten zijn hierover verschenen en de conclusies worden breed binnen het 
gemeentebestuur gedragen. Deze conclusies zijn de basis voor een proces van herijking van de 
werkwijze en de omgangsvormen binnen de gemeentelijke democratie. 
Met de recente benoeming van Otwin van Dijk, een jonge en ambitieuze burgemeester, met de 
huidige werving van een nieuwe secretaris en met de binnenkort te verwachten griffier wordt de weg 
omhoog weer ingezet.
 Waar in de tekst “hij” of “hem” of “zijn” staat, wordt uiteraard ook “zij” of “haar” bedoeld. 

Raad en Driehoek
De relatie tussen raad, griffie, college en ambtelijke organisatie kent verbeterpunten. Herstel van 
vertrouwen, onderlinge samenwerking en rolduidelijkheid zijn hierbij kernbegrippen. 
In het driehoeksoverleg bespreken burgemeester, griffier en gemeentesecretaris deze en andere 
onderwerpen in een open setting, op basis van vertrouwelijkheid. 
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VACATURE

Oude IJsselstreek is op zoek naar een nieuwe Griffier m/v voor 36 uur per week.
Deze profielschets is tot stand gekomen na brede consultatie van de gemeenteraad en opgesteld door 
de werkgeverscommissie Oude IJsselstreek.

BESTUUR

Gemeenteraad
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek bestaat uit 25 zetels, verdeeld over zes fracties.
Lokaal Belang 9 zetels
CDA 6 zetels
SP 3 zetels
PVDA 3 zetels
VVD 2 zetels
D66 2 zetels

Vierwekelijks (’s avonds) vergadert de raad. Twee weken voorafgaande aan de raadsvergadering 
vinden Commissievergaderingen plaats over onderwerpen waarover de raad op korte termijn over 
moet besluiten.
De raadsvergadering besluitvormend en de commissievergadering informatief en oordeelvormend.

College  (2)
Lokaal Belang GVS, CDA en VVD vormen samen een coalitie. Het huidige college van burgemeester 
en wethouders bestaat naast de burgemeester uit vier wethouders.

ORGANISATIE

Raadsgriffie
De raadsgriffie ondersteunt de raad bij zijn werkzaamheden, informeert en adviseert de raad over 
bevoegdheden en werkzaamheden van de raad, het opstellen van amendementen en moties en het 
inzetten van andere instrumenten die de raad tot zijn beschikking heeft.

De griffie bestaat uit een griffier (1fte), een raadsadviseur, tevens plv. griffier (1fte), en een 
raadsondersteuner (0,69 fte).

Ambtelijke organisatie
De ambtelijke organisatie van Oude IJsselstreek kent een bijzondere structuur, bestaande uit een 
directie, programmamanagers en teamleiders. 
In de huidige situatie is de directie integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie. 
De programmamanagers (inclusief de directeur Bedrijfsvoering) zijn verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van het programma (inclusief financiën) en de teamleiders zijn verantwoordelijk voor het 
personeel. De organisatie is in doorontwikkeling; in 2017 is een brede evaluatie en doorlichting 
voorzien. 
Wat kenmerkend is voor de inwoners van Oude IJsselstreek, is ook kenmerkend voor de 
medewerkers van de ambtelijke organisatie: bescheidenheid, arbeidsethos, saamhorigheid en 
“naoberschap”.

FUNCTIE ELEMENTEN

De griffier heeft een zeer sterk bewustzijn voor zowel de eigen rollen, taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden, als die van anderen. Vanuit dit besef en vanuit de eigen verantwoordelijkheid van de 
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griffier draagt hij optimaal bij aan stabiele en constructieve bestuurlijke verhoudingen. De griffier weet 
wanneer hij zelf dient te handelen, dan wel een ander of anderen adviseert, faciliteert of motiveert 
handelend op te treden.

 Draagt door het ondernemen van preventieve acties en het nemen van initiatieven bij aan het 

in stand houden van de goede verhoudingen binnen de raad;
 Heeft natuurlijk overwicht en stimuleert dat ook bij confronterende onderwerpen tot 

besluitvorming wordt gekomen;
 Bezit de benodigde capaciteiten om de raad te adviseren bij de evaluatie van genomen 

besluiten (uitdragen van het raadsbesluit).

Procesmanagement en ondersteuning van de raad en commissies
              Structuur op orde en de basis op orde

 Bewaakt de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces en de scheiding van rollen en 

verantwoordelijkheden van alle betrokken actoren bij dat proces, spreekt betrokkene hierop 
aan en bevordert een uitgebalanceerde positiebepaling van de raad;

 Stuurt, beheerst en participeert vanuit de rol van griffier in veelal ongestructureerde en 

complexe processen ter oplossing van problemen en vraagstukken met een politieke 
dynamiek, waarbij veelal sprake is van tegengestelde belangen.

 Is verantwoordelijk voor de kwaliteiten van en draagt zorg voor de voorbereiding, 

ondersteuning en afhandeling van vergaderingen van de raad en de commissies;
 Treedt op als secretaris en adviseur voor zowel de agendacommissie en presidium;
 Toetst de kwaliteit van te agenderen stukken;
 Toetst de kwaliteit van te nemen en genomen besluiten;
 Draagt zorg voor het bewaken van de afdoening van moties, amendementen, 

initiatiefvoorstellen, voorstellen en vragen aan de raad en het nakomen van afspraken en 
toezeggingen door het college.

Advies en bijstand
Informeert burgers over de werkwijze van de raad en de manier waar zij kunnen        
inspreken of anderzijds in contact kunnen treden met de gemeenteraad

 Is eerste adviseur van de raad en de door de raad ingestelde commissies;
 Adviseert niet alleen op operationeel en tactisch, maar nadrukkelijk ook op strategisch niveau, 

over alle onderwerpen die voor de positie en het functioneren van de raad van belang kunnen 
zijn;

 Verleent gevraagd en ongevraagd advies en bijstand aan de raad, aan de raadsfracties en 

aan de individuele leden van de raad en de door de raad ingestelde commissies;
 Adviseert de burgemeester, gevraagd en ongevraagd, rechtstreeks in zijn rol als voorzitter van 

de raad;
 Adviseert en ondersteunt de raad bij de invulling van zijn volksvertegenwoordigende, 

kaderstellende en controlerende rol en neemt daartoe de nodige initiatieven;
 Adviseert en ondersteunt de raad bij communicatie met de burgers en adviseert de raad over 

de invulling en uitvoering van communicatiebeleid van de raad;
 Adviseert over en begeleidt onderzoeken in het kader van de controlerende functie van de 

raad;
 Adviseert en ondersteunt de raad over de inhoud en toepassing van (raads)instrumenten.

Ontwikkelen en innoveren van werkwijze en procedures
              Goede (politieke) antenne ten behoeve van ontwikkelen en innoveren

 Adviseert en informeert de raad bij de totstandkoming van de (strategische) termijnagenda en 

bij de invulling van zijn rol in de beleids- en beheercyclus;
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 Adviseert over het functioneren van de raad, doet voorstellen voor de totstandkoming en 

verbetering van procedures en draagt zorg voor de invoering van nieuwe of aangepaste 
werkprocessen;

 Draagt initiatieven aan om de werkwijze van de raad te verbeteren en realiseert de 

randvoorwaarden voor een verdere invulling van het dualisme.

Leidinggeven

 Treedt op als integraal en collegiaal en meewerkend leidinggevende;
 Geeft op een coachende wijze leiding aan de medewerkers van de griffie.

Contacten
Helpt de raad een positieve “smoel” naar buiten te geven

 Participeert in netwerken binnen en buiten de gemeente, waarin zich politieke, bestuurlijke en 

ambtelijke actoren bewegen, die van elkaar afhankelijk zijn, vaak nadere en tegengestelde 
belangen hebben en opereren in wisselende coalities;

 Vertegenwoordigt de belangen van de raad in de driehoek van burgemeester, secretaris en 

griffier;
 Onderhoudt contacten op alle bestuurlijke en ambtelijke niveaus;
 Onderhoudt contacten met de media, inwoners en belangenorganisaties en andere – voor zijn 

functioneren in de gemeente relevante – externe contacten;
 Draagt het standpunt van de raad uit als voorzitter, secretaris of lid van werkgroepen, 

commissies e.d., binnen en buiten de gemeentelijke organisatie op zowel lokaal, regionaal als 
landelijk niveau.

 Helpt de raad in positie te brengen om contacten en netwerken uit te onderhandelen en uit te 

breiden.

OPLEIDING EN ERVARING

Opleiding en ervaring
Als ideale kandidaat voor de functie van Griffier beschikt u over:

 Bij voorkeur academisch werk- en denkniveau verkregen door opleiding of werkervaring;
 Ervaring als griffier;
 Ervaring met het werken in complexe politiek-bestuurlijke organisatie, die relevante 

overeenkomsten vertoont met gemeente Oude IJsselstreek.

Competenties

- Onafhankelijkheid (onbevooroordeeld oordeelsvermogen)
- Omgevingsbewustzijn
- Inlevingsvermogen
- Initiatief
- Dienstverlenend
- Resultaatgericht
- Zelfreflectie
- (Strategische) Adviesvaardigheid

U verbindt zich zichtbaar met de gemeenschap van Oude IJsselstreek en u begrijpt het gebied, de 
inwoners en de cultuur. Bij voorkeur bent u woonachtig in Oude IJsselstreek of de regio, of bereid zich 
in Oude IJsselstreek of de regio te vestigen.

ARBEIDSVOORWAARDEN
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Oude IJsselstreek zoekt excellente kandidaten voor deze uitdagende functie en biedt een daarbij 
passend salaris. 
De beloning is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 4.380,-- en maximaal      
€ 5.837,-- bruto per maand (functieschaal 13), salarispeil 1 januari 2017. 

MEER INFORMATIE

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de werkgeverscommissie de 
heer Ton Menke. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer (06) 5378 4457.

Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u contact opnemen met Dick de Vos, senior 
HRM adviseur, bereikbaar onder telefoonnummer 0315-393310.

SOLLICITEREN

Uw sollicitatiebrief met cv en motivatie kunt u tot uiterlijk 8 januari 2017 sturen naar de 
Werkgeverscommissie Oude IJsselstreek, bij voorkeur per mail aan sollicitaties@oude-ijsselstreek.nl 
of naar: Postbus 42, 7080 AA Gendringen (op de enveloppe vermelden: “vertrouwelijk, sollicitatie”). 
 
De selectiegesprekken voor de interne kandidaten worden gevoerd in week 3.

Een assessment maakt deel uit van de procedure. 
Na overeenstemming over de arbeidsvoorwaarden volgt een voordracht voor benoeming.
De griffier wordt per raadsbesluit benoemd door de raad van Oude IJsselstreek. 

5

mailto:sollicitaties@oude-ijsselstreek.nl

	PROFIEL VAN Oude IJsselstreek
	vacature
	BESTUUR
	organisatie
	Functie elementen
	opleiding en ervaring
	arbeidsvoorwaarden
	meer informatie
	solliciteren

