
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 22 december 2016
Volgnummer :

Onderwerp: Werkgeverschap griffie, functiebeschrijving en werving en selectie nieuwe griffier.

Voorgestelde beslissing:

1. De functiebeschrijving van de griffier vast te stellen.
2. In te stemmen met de route voor werving en selectie. 
3. De inhuur van raadsadviseur/plv. griffier, mevrouw B.T.L. (Birkitta) Kortes, te verlengen tot uiterlijk 1 juli 2017 en 

de benoeming als plv. griffier te verlengen tot 1 juli 2017.

Samenvatting
Dit raadsvoorstel omvat het functieprofiel griffier en de procedure voor werving en selectie van een nieuwe 
griffier. Tevens wordt de raadsondersteuning door de griffie gedurende de periode van werving en selectie 
gewaarborgd. 

Inleiding
De griffiersfunctie wordt sinds 28 januari 2016 waargenomen door de heer M.B.J. (Marco) Looman. Met de 
heer J. (Jeroen) van Urk is overeengekomen dat zijn aanstelling als raadsgriffier van Oude IJsselstreek met 
ingang van 1 juli 2016 is beëindigd. De werkgeverscommissie heeft de procedure van werving en selectie 
inmiddels voorbereid. Er zal eerst een interne werving plaatsvinden. Bij geen geschikte interne kandidaat zal 
de externe procedure worden opgestart.

Wat wordt met beslissing bereikt
 Met het oog op de werving en selectie van een nieuwe griffier willen we een helder omschreven 

functieprofiel vaststellen. Daarnaast willen we instemming op de te volgen werving- en 
selectieprocedure.

 Door de planning van deze procedure kan een nieuwe griffier  worden benoemd.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1 In de Gemeentewet zijn in de artikelen 107 en 107e ten aanzien van de griffier de

volgende verplichtingen opgenomen:
– benoemen raadsgriffier;
– opstellen instructie griffier en nadere regels over de taak en bevoegdheden van de griffier.
De functiebeschrijving is na brede consultatie van de raadsfracties opgesteld door de 
werkgeverscommissie, zie advertentietekst in de bijlage.

3 Voor de komende tijd dient de raadsondersteuning door de griffie gewaarborgd te worden. 
De tijdelijke benoeming van mevrouw B.T.L. (Birkitta) Kortes loopt af per 31 december 2016. Door 
Birkitta Kortes opnieuw tijdelijk te benoemen als raadsadviseur/plaatsvervangend raadsgriffier wordt 
de formatie van raadsadviseur 1 voor 18/36e ingevuld. 

Kanttekeningen
a. Iedere gemeente heeft één griffier en de raad regelt de vervanging

De raad heeft op 28 januari 2016 het besluit genomen om de heer M.B.J. (Marco) Looman te 
benoemen als waarnemend griffier.

b. Instructie voor de griffier en organisatieverordening van de griffie
De werkgeverscommissie is voornemens om in samenspraak met de nieuwe griffie de instructie 
voor de griffier en de organisatieverordening van de griffie op te stellen. Deze zullen in het najaar 
van 2017 aan de raad ter besluitvorming worden aangeboden.

c. De werkgeversdelegatie van de griffie besloot op 14 april 2015 tot een uitbreiding van 0,5 fte voor de  
functie van raadsadviseur. Deze formatie is opgevoerd in de begroting 2016. Echter bij de evaluatie 
van de organisatie is deze vacature niet geëffectueerd en daarmee komen te vervallen. Nadat de 
nieuwe griffier in dienst is getreden zal opnieuw naar de formatie van de griffie worden gekeken. 
Mocht er aanleiding zijn om de formatie van de griffie uit te breiden zal hiervoor een raadsvoorstel 
worden geschreven.



Kosten, baten, dekking
Voor de werving- en selectieprocedure moeten de volgende kosten worden gemaakt:
Indien er uit de interne procedure geen geschikte kandidaat komt zullen de kosten voor dit traject bij 
benadering € 12.000,00 bedragen (advertentiekosten en evt. assessment).
De kosten voor de externe inhuur kunnen worden gedekt vanuit het p-budget voor de griffie.

Functie elementen griffier
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 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;

 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
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. 

Contactgegevens, procedure en planning
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”). 

planning 
De selectiegesprekken voor de interne kandidaten worden gevoerd in week 2.

Een assessment maakt deel uit van de procedure.
Na overeenstemming over de arbeidsvoorwaarden volgt een voordracht voor benoeming.

mailto:sollicitaties@oude-ijsselstreek.nl


De griffier wordt per raadsbesluit benoemd door de raad van Oude IJsselstreek. 

Samenstelling selectiecommissie
De werkgeverscommissie heeft op basis van de verordening het mandaat voor de uitvoering van de werving 
en selectie van de griffier. De fracties hebben niet aangegeven dit mandaat niet te willen volgen. Dit heeft de 
voorkeur van de werkgeverscommissie. Het voorstel is dan ook dat de werkgeverscommissie als 
selectiecommissie zal optreden.

Namens de werkgeverscommissie,

G.D. de Vos A.H.M. Menke
secretaris voorzitter

Raadsvergadering d.d.

□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………


