
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - Raadslid.nu
Postbus 30435 www.raadslid.nu
2500 GK Den Haag KvK:27278979
tel. 070 - 37 38 195 Rabobank Regio den Haag:
info@raadslid.nu NL94 RABO 0304632295

RAAEDSLID NU
NEOERI.ANÞSF VERENIGING VOOR RAADSLEDEN

Aan de gemeenteraad

P/a de griffier

Betreft : eind ra pport - Raadslid. N u o nderzoek we rkgeversfunctie

Den Haag, 20 november 2Ot7

Beste raadsleden,

De raad is de werkgever van de griffie. Dat dit niet vanzelfsprekend is, blijkt uit een onderzoek van

Raadslid.Nu en de Vereniging van Griffiers over de werkgeversrol van de gemeenteraad.

Dit rapport met aanbevelingen zenden wij u hierbij toe. ln dit rapport geven raadsleden, zowel die

lid zijn van de werkgeverscommissie als zij die dat niet zijn, lessen mee voor de nieuwe

gemeenteraden en de nieuwe werkgeverscommissies. Om een goede start te maken als nieuwe raad

en nieuwe werkgeverscommissie komen Raadslid.Nu en Vereniging van Griffiers tot de volgende

aanbevelingen:

Algemeen

- De gemeenteraad als geheel is zich bewust c.q. maakt zich bewust van de positie die hij

heeft ten opzichte van de griffie(r) en de werkgeverscommissie uit de raad geeft aan de

werkgeversfunctie van de raad uitvoering op basis van het mandaat van diezelfde raad.

Specifiek

- Het eerste gesprekspunt voor de nieuwe werkgeverscommissie van de raad is de vraag: wat

voor raad willen we zijn en welk takenpakket en welke opstelling van de griffier passen bij

die ambities?

- De werkgeverscommissie ínformeert en betrekt de rest van de raad bij het gesprek over rol,

positie en taak van de griffie(r).

- De werkgeverscommissie is zich bewust van zijn rol en positie en voert daarom bij aanvang

een gesprek met de gemeentesecretaris over hoe de ambtelijke ondersteuning vanuit HRM

ten behoeve van het werkgeverschap van de raad wordt ingevuld.

- Werkgeverscommissie en griffier vormen een 2-eenheid, openheid en transparantie naar

elkaar is essentieel. De werkgeverscommissie is daarom niet alleen een formele werkgever

maar geeft expliciete steun aan de griffier om de ogen en oren van de raad te kunnen zijn

binnen de gemeentelijke organisatie.
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Raadslid.Nu en de Vereniging van Griffiers zullen in de nieuwe raadsperiode via trainingen aandacht

schenken aan de werkgeversrol van de Raad.

Met vriendelijke groet,

Henk Bouwmans

Directeur Raadslid.Nu


