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De missie van de griffie van de gemeenteraad van Steenbergen 
Wij dragen zorg voor een optimaal besluitvormingsproces door de gemeenteraad.  

Wij zetten ons in voor individuele raadsleden en de voorzitter van de gemeenteraad.  

Wij zijn hierbij neutraal.  

 

Februari 2021 
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Inleiding 
 

Het jaar 2020 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar en bovendien een jaar waar 

niemand zich op voorbereid had of zich op kon voorbereiden. De uitbraak van het 

coronavirus in het eerste kwartaal van 2020 heeft op allerlei manieren invloed gehad op 

het werk van de gemeenteraad van Steenbergen en daarmee ook op het werk van de 

griffie. Zo werd het scholenproject na het eerste debat abrupt afgebroken, kon de cyclus 

van maart niet afgemaakt worden en moesten de griffiemedewerkers de reguliere 

processen vanaf thuis zo goed als mogelijk onverminderd door laten gaan. 

 

Vanwege de tijdelijke herinrichting van de raadzaal was het weer mogelijk om fysiek te 

vergaderen en kon vanaf juni de reguliere vergadercyclus weer opgepakt worden. Helaas 

moesten andere activiteiten waarbij de anderhalvemeter regel niet gegarandeerd kon 

worden, worden geannuleerd; waaronder het raadsuitje, de kernbezoeken en de heidag.  

 

In 2020 werd na het ontslag van Dasja Abresch, Mitchell Rijshouwer als nieuw lid 

geïnstalleerd. Ook werd in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces afscheid 

genomen van de griffier, Lenneke van der Meer.  

 

Binnen alle uitdagingen die corona met zich mee heeft gebracht en de personele 

wisselingen, heeft de griffie zijn best gedaan om de reguliere processen en de 

dienstverlening naar de raad zo optimaal mogelijk plaats te laten vinden. Daarnaast zijn in 

dit jaar de eerste stappen gezet voor een tweetal activiteiten die in 2021 een rol van 

betekenis zullen krijgen; namelijk de herbenoemingprocedure van de burgemeester en de 

voorbereidingen voor de verkiezingen van 2022.  

 

De griffie zal zich weer tot het uiterste inspannen om alle werkzaamheden in samenwerking 

met en tot volle tevredenheid van de gemeenteraad uit te voeren.  

 

Steenbergen, 7 januari 2020     

 

Robert Defilet 

Plaatsvervangend griffier 
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1. Producten diensten en taken. 
De griffie voert vaste activiteiten uit, te weten de logistieke en inhoudelijke ondersteuning 

van: 

1. De gemeenteraad. 

2. De voorzitter van de gemeenteraad.  

3. Strategisch advies voor de driehoek burgemeester - secretaris - griffier. 

4. Raadsleden en burgerleden. 

5. De beeldvormende vergaderingen.  

6. De oordeelvormende vergaderingen. 

7. De raadsvergaderingen.  

8. Het presidium. 

9. Het auditcommittee. 

10. Het raadsinformatiesysteem (RIS).  

11. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing. 

12. De werkgroep sociaal domein. 

13. De werkgeverscommissie. 

14. De agendacommissie. 

15. Het benen op tafel overleg.  

16. De commissie klankbordgesprekken burgemeester.   

17. Eventuele andere/tijdelijke commissies.  

 

De griffie ziet als kerntaak: in alle denkbare facetten een ondersteuning te zijn voor raads - 

en burgerraadsleden.  

 

De griffie ziet daarbij als kernactiviteiten: 

1. Het plannen, voorbereiden, begeleiden en afhandelen van alle beeldvormende, 

oordeelvormende en besluitvormende vergaderingen (BOB vergaderingen). 

2. Het ondersteunen van (burger)raadsleden. 

3. Het adviseren en voeren van secretariaat voor: presidium, auditcommittee, 

werkgroep bestuurlijke vernieuwing, werkgeverscommissie, agendacommissie, 

werkgroep sociaal domein, commissie klankbordgesprekken burgemeester en 

eventuele andere/tijdelijke commissies van de raad.  

4. Het bewaken van vastgestelde procedures.  

5. Kenniscentrum voor de organisatie waar het raadsaangelegenheden betreft.  

6. Bewaken van de kwaliteit van het besluitvormingsproces.  

7. Verantwoordelijk voor het uitvoeringsprogramma communicatie van de 

gemeenteraad.   

8. Het ondersteunen en organiseren van activiteiten voortkomend uit vergaderingen 

en werkgroepen van de gemeenteraad.  
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2. Verantwoording 2020. 
In de onderstaande tabel is de tekst opgenomen die de werkgeverscommissie voor 2020 

heeft vastgesteld. Onder de tekst staat het resultaat met betrekking tot de realisatie.  

 

Doelstelling 2020 

Verbetering kwaliteit 

besluitvormingsproces 

(2018) 

 

De kwaliteit van de stukken. Hierover heeft de griffie inmiddels de 

volgende actiepunten benoemd:  

- De griffie maakt een analyse van raadsvoorstellen en –

besluiten om daarmee inzicht te geven in waar 

verbeteringen mogelijk zijn.  

- Er wordt bij de raadsleden opgehaald over hoe dat zij de 

kwaliteit van de stukken waarderen. 

- De griffie investeert aan de voorkant in het kader van het 

primair proces bij de betrokkenen om aan te geven op welke 

punten voorstellen beter geformuleerd kunnen worden.  

Hier is een toelichting op gegeven in hoofdstuk 2. Dit wordt eerste 

kwartaal 2020 afgerond.  

 

Realisatie: 

Het onderzoek is in de zomer afgerond. In de presidiumvergadering 

van 10 december 2020 is het onderzoek vastgesteld. Uit het 

onderzoek zijn enkele aanbevelingen gedaan voor de organisatie. 

De aanbevelingen zijn via het college overgedragen aan de directie. 

Herinrichting raadzaal 

(2018) 

De herinrichting van de raadzaal met betrekking tot meubilair 

wordt in 2020 door de inmiddels geformeerde werkgroep verder 

opgepakt.  

 

Realisatie: 

Het project herinrichting is na afstemming met de werkgroep 

bestuurlijke vernieuwing op dit moment on hold gezet.  

Rol en positie 

gemeenteraad bij 

overheidsparticipatie 

(2019) 

In 2019 is een opdracht uitgevoerd naar kerngericht werken en 

overheidsparticipatie. In 2020 wordt deze opdracht verder 

uitgewerkt en wordt de rol van de gemeenteraad nader geduid. Ook 

worden ideeën verder uitgewerkt om burgerbetrokkenheid te 

vergroten. 

 

Realisatie: 

Dit is afgerond. Het rapport is gepresenteerd aan de werkgroep 

bestuurlijke vernieuwing, aan de kerncoördinatoren en aan de 

wethouder leefbaarheid. Ook is het rapport voor kennisgeving 

aangeboden aan het college. 

Verordening 

burgerinitiatief 

(2019) 

Beide verordeningen dienen beoordeeld en wellicht aangepast te 

worden. In overleg met de gemeentesecretaris neemt de griffie hier 

in 2020 een rol in.  

 

Realisatie: 

Voor de verordening burgerinitiatief wordt gewacht op de nieuwe 

modelverordening van de VNG. De modelverordening referendum 

is recent door de VNG aangepast. 

Verordening 

referendum 

(2019) 



6 

 

Evaluatie BOB 

vergaderen 

In 2014 is het BOB-vergadermodel ingevoerd en na ruim 5 jaar met 

dit model gewerkt te hebben, is het goed om de werkwijze en 

vergaderstructuur te evalueren. Bij deze evaluatie zal gekeken 

worden naar de vergaderstructuur en werkwijze, de positie van de 

raad en wordt er een vergelijking gemaakt met andere 

vergadermodellen van gemeentes om ons heen.  

 

Realisatie: 

De onderzoeksvraag/opdracht is beschreven en besproken in de 

driehoek. De vervolgstap zou zijn om de opdracht naar het 

presidium te brengen en hier een besluit over te nemen. Deze stap 

is echter uitgesteld omdat corona een directe invloed heeft op de 

werkzaamheden van de raad. Daardoor kan er geen realistisch 

beeld gegeven worden over de volledige BOB-cyclus en de 

activiteiten daaromheen.  

Informatieverstrekking 

organisatie 

Voor 2020 staat een ontbijtsessie op het programma. De 

ontbijtsessie is een introductie op de gemeenteraad en de griffie, 

voornamelijk bestemd voor nieuwe medewerkers. Er worden ook 

opnieuw lunchleersessies ‘politieke sensitiviteit’ georganiseerd, dit 

keer in een nieuwe vorm.  

Naar aanleiding van het onderzoek naar de kwaliteit van de 

raadsvoorstellen is de griffie voornemens om de teams, in overleg 

met directie en managers, te informeren over de uitkomsten.  

 

Realisatie: 

Deze activiteit heeft dit jaar niet plaats kunnen vinden, vanwege alle 

bekende beperkingen. Desondanks is er veel geïnvesteerd in de 

relatie met de ambtelijke organisatie door zoveel mogelijk korte 

lijnen te houden met vakcollega’s en het management.  

Het onderzoek naar de kwaliteit van de raadsvoorstellen is in 

december door het presidium vastgesteld. Via het college is de 

opdracht verstrekt aan de directie om met de actiepunten aan de 

slag te gaan, waarbij ook een rol ligt voor de informatieverstrekking 

naar de teams. 

Uitwerking en 

uitvoering digitale 

toegankelijkheid 

In het kader van de toegankelijkheid van de website dienen een 

aantal aanpassingen doorgevoerd te worden. Zo wordt onder 

andere de raadsvergadering ondertiteld. Het presidium is in 2019 

geïnformeerd. Uitvoering vindt in 2020 plaats.    

 

Realisatie: 

Sinds 23 september 2020 zijn overheden verplicht om hun 

informatie toegankelijk beschikbaar te stellen. Hierover is de griffie 

in nauw contact met GemeenteOplossingen en de organisatie. 

Toegankelijkheid betekent niet alleen dat de vergaderingen van de 

raad toegankelijk zijn, maar ook de documenten die via de 

organisatie aan de raad aangeboden worden. De uitvoering vindt 

kortom plaats, maar is nog niet gerealiseerd. 

Implementatie digitaal 

stemmen 

In 2020 gaan wij digitaal stemmen in de raadsvergaderingen. 

Momenteel wordt dit voorbereid op de griffie. De voordelen hiervan 

zijn dat de stemming overzichtelijk toegevoegd kan worden aan het 
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raadsinformatiesysteem (RIS) en ook direct gekoppeld wordt aan 

het smoelenboek. Hiermee wordt het RIS steeds completer. 

 

Realisatie: 

Dit actiepunt is gerealiseerd. Tijdens en na de raadvergaderingen 

worden de uitslagen van de stemmingen online gepubliceerd. Dit 

wordt nu door de griffie handmatig bijgehouden en verwerkt.  

Het streven is om in de volgende raadsperiode de raadsleden dit 

zelf te laten doen. 

Planning activiteiten 

verkiezingen 2022 

Begin 2020 wordt de eerste planning voor de activiteiten in het 

kader van verkiezingen gemaakt. De kosten voor deze activiteiten 

dienen in de perspectiefnota 2021 meegenomen te worden. De 

planning is om naar aanleiding van de evaluatie van de activiteiten 

van 2018 de raadsoriëntatiecursus voor in politiek geïnteresseerde 

burgers in het voorjaar van 2021 plaats te laten vinden.  

 

Realisatie: 

Het draaiboek verkiezingen is in december door het presidium 

vastgesteld.  

 

Overige zaken  

A. Vergaderschema en voorbereiding vergaderingen. 
Gedurende het zomerreces maakt de griffie een vergaderschema voor het komende 

jaar. Dit wordt aangeboden aan het presidium ter vaststelling. De planning van 2021 

is weer gemaakt volgens de in het verleden benoemde kaders; een 

raadsvergadering op de laatste donderdag van de maand en de tweede week van de 

maand oordeelvormende vergaderingen, zodat er zoveel mogelijk na de 

raadsvergadering een ‘vergadervrije’ week is. In de praktijk is en blijft dit lastig te 

realiseren, in verband met bijvoorbeeld de vakanties en feestdagen. Over de 

planning met betrekking tot de planning en control-cyclus vindt interne afstemming 

plaats met de afdeling financiën en de controller.  

 

Vanuit de jaarplanning maakt de griffie een overzicht van aanleverdata voor stukken 

aan het college/de raad en een planning voor het vervullen van het voorzitterschap 

(rekening houdend met de voorkeuren van de voorzitters).  

 

De pers wordt geïnformeerd, evenals de diverse leveranciers van diensten zoals 

bewaking (via de afdeling beheer), GemeenteOplossingen voor het tijdens de 

vergaderingen markeren van de video en audio-opnames en de SLOS voor het 

maken van de uitzendingen.  

 

In het kader van de inhoudelijke voorbereiding van de vergaderingen wordt voor de 

besluitvormende vergadering standaard met de voorzitter van de raad overlegd. 

Voor de oordeelvormende vergaderingen is via het presidium de werkafspraak 

gemaakt dat in de derde week van de maand (de week voor het sluiten van de 
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agenda) de concept agenda’s gedeeld worden met de agendacommissie om een 

akkoord te vragen over de indeling van de onderwerpen.  

 

Een terugkerend onderwerp van gesprek is de vergaderdruk van de gemeenteraad.  

In de vergaderplanning wordt ernaar gestreefd de werkdruk op de agenda’s zo 

beperkt mogelijk te houden en in vergaderweken geen andere activiteiten in te 

plannen.  

 

B. Presidium 
In de eerste lockdown heeft overleg met het presidium veelal via e-mail 

plaatsgevonden. Er moest in de periode maart-april regelmatig geschakeld worden 

over de aanpassingen van de agenda. Dat is buitengewoon voortvarend gegaan en 

soepel verlopen waardoor de interne en externe communicatie ook steeds tijdig 

gelijk op kon gaan met de actualiteit.Na besluit van het presidium om niet te kiezen 

voor een digitale vergaderoplossing is vanuit het coronafonds de raadzaal tijdelijk 

coronaproof ingericht. 

 Vanaf juni heeft het presidium weer fysiek kunnen vergaderen. Zo is in het 

presidium onder meer aan de orde gekomen: 

• De vaststelling van het vergaderschema 2021; 

• Het jaargesprek met de rekenkamercommissie; 

• Het proces omtrent de herbenoeming van de burgemeester; 

• Het draaiboek verkiezingen 2022; 

• Vaststelling onderzoek naar de kwaliteit van de raadsvoorstellen; 

• Het vastleggen van de werkwijze voor het agenderen van ingekomen stukken.  

 

C. Werkgroep bestuurlijke vernieuwing. 
De werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft in 2020 onder andere de volgende 

onderwerpen behandeld:  

• De voorbereiding en evaluatie van alle beeldvormende vergaderingen.  

• De herinrichting van de raadzaal.  

• Overheidsparticipatie. 

• Jongeren betrekken bij de politiek. 

 

D. Audit committee 
Het audit committee volgt het verloop van de P&C cyclus en voert hierover overleg 

met de accountant. In tegenstelling tot voorgaande jaren was het niet mogelijk om 

de jaarrekening technisch voor te bespreken met de accountant. Dit vond dit jaar 

plaats tijdens het technisch beraad. Daarnaast zijn onder andere de volgende 

onderwerpen behandeld: 

• Het sturen op indicatoren in de begroting; 

• Het inkoop- en aanbestedingsbeleid; 

• Inzicht in de debiteurenstaat van de gemeente; 

• Voorbereiding op de rechtmatigheidsverantwoording met ingang van de 

jaarrekening 2021. 
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E. Werkgroep sociaal domein 
De werkgroep sociaal domein is in het leven geroepen om met de fracties nader 

kennis te maken met de uitvoering van het sociaal domein. Iedere vergadering 

begint dan ook met een kennismaking met een onderdeel van het sociaal domein en 

de mensen die het werk uitvoeren.  

In 2020 is de werkgroep sociaal domein slechts één keer bij elkaar gekomen. Tijdens 

deze vergadering is nader stilgestaan bij de uitvoering van de WMO.  

Voor 2021 staat op de planning het jongerenwerk. Ook wordt in de werkgroep nader 

ingezoomd op het sturen op het sociaal domein door middel van indicatoren in de 

begroting. 

 

F. Informatie overdracht aan de gemeenteraad 
De gemeenteraad is voor de griffie de belangrijkste doelgroep om kennis en 

vaardigheden mee te delen. Dit doet de griffie door het jaar heen veelal door 

trainingen te organiseren of via de heidag. Vanwege corona hebben deze 

activiteiten niet plaats kunnen vinden. De griffie heeft zich daarom beperkt tot 

individuele kennisoverdracht op basis van vraag of behoefte en door tips en 

informatie mee te sturen met het wekelijkse raadsnieuws. 

 

G. Diversen. 
Strategische advisering 

De griffier adviseert de raad en de voorzitter van de raad ook op strategisch niveau. 

Door bij alle werkzaamheden een proactieve houding aan te nemen, tracht de 

griffie, veelal in samenspraak met de voorzitter, de rol en positie van de raad te 

versterken. Ook adviseert de griffie de organisatie. Dit is veelal procesmatig, maar 

kan ook strategisch zijn.  

 

Vragen van de raad 

De gemeenteraad stelt vrijwel dagelijks vragen aan het college van diverse aard. 

Sinds 2014 wordt gewerkt met een lijst waarbij iedere vraag in een categorie wordt 

ingedeeld. Zo kent iedere categorie ook een eigen proces en kan de griffie de 

beantwoording monitoren. Dit overzicht is in 2019 met het reglement van orde 

opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad en besproken in het managementteam. 

Sinds juni 2016 houdt de griffie een totaal overzicht bij van de gestelde vragen en de 

afhandelingstermijn hiervan. Op basis van dit overzicht kan de griffie beter sturen 

op de beantwoording van vragen. Ook ontstaat er meer inzicht in het aantal af te 

handelen vragen en de ureninzet die hierop wordt gepleegd. Hiertoe is een tabel 

toegevoegd in het griffieplan (tabel 3.). 
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Overzichten: toezeggingenlijst, moties en toezeggingen uit raadsvoorstellen en 

mededelingen (de 00. stukken) 

Bovenaan de ingekomen stukkenlijst staan de 00. stukken. Dit zijn de vaste 

terugkerende overzichten van openstaande toezeggingen, moties en brieven in 

handen gesteld van het college. Deze overzichten zijn bedoeld om de raadsleden te 

ondersteunen in hun controlerende taak.  

 

De lijst toezeggingen uit vergaderingen is een lijst die al langere tijd door de griffie 

wordt bijgehouden. Deze lijst wordt maandelijks toegevoegd aan de ingekomen 

stukken lijst van de gemeenteraad. De toezeggingenlijst is inmiddels een 

omvangrijke lijst geworden, die ook geleidelijk verder groeit.  Via de driehoek wordt 

hiervoor ook aandacht gevraagd.  

 

Vanuit de raad is een behoefte ontstaan om de afhandeling van moties beter te 

kunnen volgen. In veel gevallen ontvangt de gemeenteraad een raadsmededeling 

over de afwikkeling van moties, maar niet in alle gevallen. Om dit te kunnen 

beoordelen, heeft de griffie een overzicht gemaakt van nog openstaande moties en 

als bijlage een overzicht met aangenomen en afgehandelde moties uit de 

raadsperiode. Dit stuk wordt maandelijks als ingekomen stuk aan de gemeenteraad 

aangeboden.  

  

Een soortgelijk overzicht is in het najaar van 2018 voor de toezeggingen uit 

raadsvoorstellen en raadsmededelingen samengesteld. Dit wordt tevens aan de 

organisatie aangeboden. Na het ontvangen van wederhoor wordt dit overzicht sinds 

het voorjaar van 2019 ook maandelijks als ingekomen stuk aangeboden aan de 

gemeenteraad.   

 

Bij het vaststellen van de ingekomen stukken stelt de gemeenteraad ook de lijst van 

ingekomen stukken vast die voor afhandeling aangeboden worden aan het college. 

De raad krijgt maandelijks één of meerdere stukken aangeboden waarover een 

advies van het college nodig is. Het overzicht van deze stukken in handen gesteld 

van het college wordt maandelijks bijgehouden en aan de ingekomen stukken 

toegevoegd.   

 

Met de organisatie wordt in 2021 gewerkt aan een nieuwe werkwijze waardoor de 

afhandeling van de openstaande toezeggingen en brieven in handen van het college 

beter digitaal gevolgd kan worden. Dit zou uiteindelijk moeten leiden tot een 

efficiëntieslag in het beheer en monitoren van de stukken en een vlotter verloop van 

openstaande zaken. 

 

Ambtelijke bijstand 

Het afgelopen jaar zien wij een toename vanuit de organisatie om naar aanleiding 

van door de raad gestelde vragen een toelichting op de beantwoording te geven, of 

de beantwoording mondeling af te doen. Hiertoe worden contacten tussen 
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organisatie en raad gelegd. In 2020 is van dit recht beperkt gebruik gemaakt. In 

2020 hebben 2 gesprekken plaatsgevonden, fysiek en digitaal.  

 

Informatieavonden  

Vanwege het feit dat presentaties in de oordeelvormende vergaderingen niet meer 

plaatsvinden en er toch behoefte is om op een laagdrempelige manier de raad te 

informeren en te betrekken bij diverse beleidsonderwerpen, is sinds 2016 de 

informatieavond aan het vergaderschema toegevoegd. De onderwerpen worden 

door het college bepaald, waarbij het hooguit mogelijk is voor de raadsleden om 

onderwerpen aan te dragen.  

In 2020 hebben 4 informatieavonden plaatsgevonden: 

• 8 maart: Omgevingswet en Gemeentelijk Rioleringsplan; 

• 22 juni: GVVP; 

• 26 augustus: Gemeentelijk Rioleringsplan en onderzoek lokale lasten; 

• 8 september: Organisatieontwikkeling en onderzoek lokale lasten. 

 

Scholenproject 

Het scholenproject is vanwege de eerste lockdown in maart abrupt tot stilstand 

gekomen. Ook het project met ‘t Ravelijn is niet door te kunnen gaan. Gedurende 

het schooljaar 2020 bleek het niet meer mogelijk te zijn om het project opnieuw op 

te starten. Om de scholen niet uit het oog te verliezen, onderhoudt de griffie 

regelmatig contact met de scholen om te informeren hoe het gaat en wordt er 

gekeken naar een mogelijke opstart van het scholenproject 2020-2021 in een 

aangepaste vorm. 

 

Interne en externe contacten 

Interne en externe contacten, waaronder de griffierskring, worden zo goed als 

mogelijk nu digitaal onderhouden. Op maandag is de griffie standaard op kantoor. 

Er wordt op die dag geprobeerd zoveel als mogelijk afspraken in te plannen met 

collega’s en overige soorten overleggen , om contacten laagdrempelig en 

toegankelijk te houden.  

 

Werkgeverscommissie 

De werkgeverscommissie is het eerste aanspreekpunt voor de grif fie op het moment 

dat er vragen, zorgen of klachten zijn. Vanaf de tweede helft van 2020 bestonden de 

werkzaamheden van de werkgeverscommissie voornamelijk uit de werving en 

selectie van de nieuwe griffier. Voor het komend jaar blijft er nauw en goed contact 

met de commissie en de griffie over de overgang van een tijdelijke naar een 

permanente bezetting op de griffie. 

 

Privacy en toepassing van de AVG 

Vrijwel alle werkzaamheden die de griffie doet voor de raad is openbaar. Een 

belangrijk deel hiervan is het verwerken van ingekomen stukken. Voor de 

verwerking van deze stukken maakt de griffie gebruik van het door het presidium 
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vastgestelde protocol ingekomen stukken. Een correcte verwerking vraagt om 

zorgvuldigheid. Temeer omdat de gemeente geen software tot zijn beschikking heeft 

om volgens de gestelde normen te anonimiseren, kan dit soms een tijdrovend werk 

zijn. Volgens de vastgestelde werkwijze worden incidenten met het onbedoeld 

bekendmaken van persoonsgegevens gemeld als een datalek bij de Functionaris 

Gegevensbescherming. 

In 2020 zijn er op de griffie drie gevallen geweest van een datalek.  Deze zijn in de 

verwerking ingeschat als een datalek met een minimaal risicocategorie.  

De meldingen betroffen één maal het niet correct anonimiseren, wat wel snel is 

hersteld. En tweemaal het versturen van algemene informatie naar het verkeerde 

adres, in verband met tussentijdse verhuizing van de geadresseerden. 
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3. Overzichten 2020 in relatie tot planning 2020 en planning 2021. 
 

Tabel 1. Vergaderingen, bijeenkomsten en activiteiten.  
 

Vergaderingen, bijeenkomsten, 

activiteiten 

Planning 2020 Realisatie 2020 Planning 2021 

Beeldvormende vergaderingen 3 2 4 

Oordeelvormende vergaderingen 19 13 18 

Gemeenteraad/besluitvormende 

vergaderingen 

12 10 11 

Informatiebijeenkomsten 5 3 5 

Training/cursus 1 1 - 

Benen op tafel overleg 1 - 1 

Kernbezoeken 3 - 3 

Presidium 5 3 4 

Auditcommissie 4 4 3 

Driehoek (burg/secretaris/griffier) 45 34 40 

Werkgroep Bestuurlijke 

Vernieuwing 

6 4 4 

Scholenproject: 

a. Basisschool 4 1 - 

b. Voortgezet onderwijs 1 - - 

Werkgroep Sociaal Domein - 1 1 

Technisch Beraad - 2 2 

Griffierskring 9 1  

Bilateraal overleg secretaris 18 3 17 

 

Analyse bij tabel 1: de terugloop van het aantal bijeenkomsten is direct te relateren aan de 

coronauitbraak in maart. In de eerste lockdown zijn meerdere bijeenkomsten en 

vergaderingen geannuleerd en/of verplaatst. Dit geldt met name voor de activiteiten 

waarbij het niet mogelijk is om gepaste afstand te kunnen garanderen, zoals de 

kernbezoeken, het BOT-overleg en het raadsuitje. In het najaar hebben meerdere 

activiteiten niet plaats kunnen vinden vanwege de ontwikkeling van de tweede golf van het 

coronavirus, sinds medio september.  
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Tabel 2. Aantallen vergader- en besluitstukken 
 

Soort stuk 2016 2017 2018 2019 2020 

Hamerstukken 36 40 31 25 19 

Bespreekstukken 39 22 39 47 51 

Moties 31 11 37 23 37 

Amendementen 16 6 10 5 21 

Initiatiefvoorstel - - 2 1 - 

Ingekomen stukken 

(bijlagen) 

338 (242) 402 (245) 550 (236) 385 (274) 359 (198) 

 

Analyse bij tabel 2: opvallend in 2020 is dat ten opzichte van de voorgaande jaren het 

aantal bespreekstukken is toegenomen, evenals het aantal moties en amendementen. Een 

verklaring hiervoor kan zijn dat de raadsleden, nu in hun tweede bestuursjaar, meer 

ervaring hebben opgedaan met de diverse tools die raadsleden tot hun beschikking hebben 

en ook weten hoe deze toegepast kunnen worden. 

 

Tabel 3. Vragen van de raad  
 

Categorie (sets) vragen 2017 2018 2019 2020 

Artikel 40 vragen (A) 

 

38 52 32 15 

Technische vragen voorafgaand aan 

vergadering (B) 

35 46 48 62 

Vragenhalfuur (C) 

 

108 83 90 53 

Kleine vragen los van agendapunten 

etc. (D) 

  

109 204 164 123 

vragen over Ingekomen stukken (E) 63 57 30 39 

Vragen voor de 

begroting/perspectiefnota (geteld in 

sets) (F) 

10 11 7 4 

Totaal: 363 453 371 296 

 

Analyse bij tabel 3: in 2020 zijn er substantieel minder vragen gesteld dan in 2019. De 

vergadervrije periode in de eerste lockdown kan hiermee te maken hebben gehad. Ook is 

het opvallend dat het instrument stellen van technische vragen (B-vragen) beter is benut 

dan voorgaande jaren. 
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Op het moment dat een vraag binnenkomt bij de griffie wordt deze vrijwel direct 

doorgeleid naar het verzameladres Raadsvragen. De griffie vermeldt hierbij de categorie. 

Vanaf daar wordt de vraag gekoppeld aan de juiste afdeling en medewerker.  

 

De meeste vragen worden binnen termijn beantwoord. In enkele gevallen, met name in de 

zomerperiode, kunnen vragen niet op tijd beantwoord worden, omdat de medewerker of 

een externe deskundige vanwege verlof niet bereikbaar is. Als blijkt dat de termijn niet 

gehaald kan worden, wordt hiervan melding gedaan. Dit wordt ook teruggekoppeld naar 

het raadslid. In 2020 zijn 42 vragen buiten de termijn beantwoord en waarvan een melding 

van vertraging is ontvangen. In 2020 zijn 27 vragen niet afgehandeld binnen termijn en 

waarvan geen vertragingsbericht is ontvangen. 

 

Cat Aanlevering 

antwoorden 

Afgehandeld 

binnen 

termijn 

Afgehandeld 

buiten 

termijn 

Niet 

afgehandeld 

binnen 

termijn 

Ingetrokken Totaal 

A. Binnen 30 dagen 3 1 11   15 

B. 

Voor 

vrijdag/dinsdag 

15:00 uur 51 10 1   62 

C. 

Mondeling in het 

vragenhalfuur 50   2 1 53 

D. 

Binnen 5 

werkdagen 78 31 13 1 123 

E. 

Mondeling bij 

ingekomen 

stukken 38     1 39 

F. 

Technische 

vragen 

perspectief  4        4 

Totaal   224 42 27 3 296 
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Tabel 4: Producten percentage1 
 

Producten Griffier Raadsadviseur Administrateur 

Direct productief (minimaal 70%):    

Voorbereiding oordeel- en 

besluitvormende vergaderingen 

(incl. RIS) 

15 17 15 

Verwerking oordeel- en 

besluitvormende vergaderingen  

(opstellen besluitenlijst en 

ondertiteling) 

10 36 65 

Ondersteuning raad- en burgerleden 

en voorzitters 

45 3 - 

Advisering (beleid- en procesmatig, 

incl. ambtelijke ondersteuning raad) 

20 6 - 

Planning & Control-producten  1 - - 

Afstemming met organisatie en 

college 

5 3 5 

Presidium,  audit,  werkgevers en 

overige commissie 

6 11 - 

Communicatie 4 3 5 

Administratief/secretarieel 1 3 5 

Indirect productief (maximaal) 10%) 6 17 6 

Improductief (maximaal 20%) 3 6 6 

TOTAAL 116 105 107 

  

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat met name de verwerking van vergaderingen een 

forse belasting is op de griffie. Daardoor komen andere werkzaamheden in de knel.  Op het 

moment dat het weer mogelijk is om grote projecten te organiseren, bestaat het risico dat 

door tijdgebrek er ingeboet wordt op de continuïteit en de kwaliteit van reguliere 

werkzaamheden. Bij grote projecten op de griffie gaat het name over het scholenproject, 

cursus politiek actief, de gemeenteraadsverkiezingen en de kernbezoeken. Voor het 

organiseren van deze projecten zullen keuzes gemaakt moeten worden om bepaalde 

werkzaamheden anders te organiseren of in overleg ondersteuning te vragen vanuit de  

organisatie.  

 

Het merendeel van de tijdsbesteding op de griffie gaat op in de voorbereiding en 

verwerking van de oordeelvormende en besluitvormende vergaderingen. Veel tijd gaat in 

het inventariseren van de aanwezigen en het vervolgens gereedmaken en technisch testen 

van de raadzaal. Door praktische afspraken te maken kan deze tijd anders en beter benut 

 
1 Dit overzicht is gebaseerd op de werkwijze en bezetting vanaf augustus 2020.  
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worden. Zo kunnen er afspraken gemaakt worden met de bodes om zich in grotere mate te 

ontfermen over de inrichting van de raadzaal. Veel tijd gaat ook op in het technisch testen 

van de apparatuur en het te vaak oplossen van problemen. Daarover wordt met de 

organisatie overleg gevoerd om de storingsgevoeligheid van het systeem te verhe lpen. Ook 

wordt er een beroep gedaan aan de fracties om tijdig de aanwezigheid van hun leden door 

te geven (voor zover er niet sprake is van een vaste verdeling over de avonden).  

 

Ten aanzien van de verwerking van de vergaderingen kunnen de uren op dit moment nog 

niet verder teruggebracht worden. Dit heeft voornamelijk te maken met de verwerking van 

de ondertiteling van de vergaderingen. Hierin spelen de belemmeringen van het 

thuiswerken ook een grote rol. De verwachting is dat deze werkzaamheden gaande wel af 

zullen nemen vanwege het lerend vermogen van het systeem.  

 

In het kader van “niemand is onmisbaar” worden reguliere werkzaamheden op de griffie 

zoveel als mogelijk onderling verdeeld, zodat bij uitval of verlof collega’s elkaar kunnen 

vervangen en het werk door kan gaan. Voor 2021 is het streven om het overwerk terug te 

brengen. Dit houdt in dat er kritisch gekeken moet worden naar de reguliere processen en 

de verdeling van taken.  
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4. Accenten 2021. 

 

Doelstelling 2021 

Herinrichting raadzaal 

(2018) 

De herinrichting van de raadzaal met betrekking tot meubilair staat 

op dit moment on hold. Op het moment dat de maatregelen 

versoepeld kunnen worden, zal in overleg met de werkgroep 

bestuurlijke vernieuwing een nieuw tijdpad hiervoor worden 

afgestemd. 

Verordening 

burgerinitiatief 

(2019) 

Voor de referendumverordening is inmiddels een VNG 

modelverordening bekend. Afhankelijk van nut en noodzaak zal 

overlegd worden of dat de gewijzigde verordening nog voor de 

verkiezingen voor besluitvorming aangeboden zal worden. Verordening referendum 

(2019) 

Evaluatie BOB 

vergaderen 

(2020) 

De basis voor een steekhoudende evaluatie is relevant en actueel 

vergelijkingsmateriaal noodzakelijk. Vanwege de diverse 

aanpassingen in de vergaderwijze van de raad (door corona) is het 

lastig om op dit moment een goede vergelijking te maken. Er zal 

een voorstel worden gedaan om deze evaluatie eventueel nog voor 

de verkiezingen uit te voeren of om deze over de verkiezingen heen 

te tillen. 

Uitwerking en uitvoering 

digitale toegankelijkheid 

(2020) 

In het kader van de toegankelijkheid van de website dienen een 

aantal aanpassingen doorgevoerd te worden. Zo wordt onder 

andere de raadsvergadering ondertiteld.  

 

Het ondertitelen trekt een zware wissel op de capaciteit van de 

griffie. Het correct ondertitelen van een enkele vergadering kost op 

dit moment nog bijna 1,5 werkdag per week per griffiemedewerker. 

Dat zou vanwege het lerende systeem wel eenvoudiger moeten 

worden, maar handwerk en nacontrole blijven noodzakelijk. De 

komende maanden wordt er ook geëxperimenteerd met het 

aanbieden van een volledig woordelijk verslag als aanvulling op de 

beknopte besluitenlijst. In theorie zou dit een verlichting van de 

werkdruk met zich mee moeten brengen.  

Implementatie digitaal 

stemmen 

 

(uitgesteld tot na de 

gemeenteraads-

verkiezingen) 

Sinds 2020 wordt het stemgedrag van de raadsleden gekoppeld aan 

het smoelenboek. Dit is op dit moment nog een handmatige actie 

vanuit de griffie.  

Uiteindelijk zijn raadsleden zelf verantwoordelijk voor hun eigen 

stemgedrag, dus is het de bedoeling dat de raadsleden dit ook zelf 

gaan doen. Uit praktische overwegingen wordt dit nu uitgesteld tot 

na de gemeenteraadsverkiezingen, zodat dit meegenomen kan 

worden in het introductieprogramma. 

Planning activiteiten 

verkiezingen 2022 

In december 2020 is het draaiboek verkiezingen vastgesteld door 

het presidium. De eerste activiteit op de planning is de cursus 
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‘politiek actief’. De voorbereidingen voor deze cursus zijn al begin 

2020 begonnen. Zodra de planning voor de uitvoering vast staat, 

kan begonnen worden met de werving en het definitief maken van 

de inhoud. 

In de loop van het voorjaar 2021 worden de overige projecten uit 

het draaiboek projectmatig opgestart. 

Jongerenparticipatie De werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft het initiatief genomen 

om het thema jongerenparticipatie handen en voeten te geven. 

Eind 2020 is in samenspraak met de werkgroep door de griffie een 

stappenplan en een planning opgesteld. Deze planning wordt de 

komende maanden verder in uitvoering gebracht (binnen de 

mogelijkheden van wat kan en mag). 

Herbenoemings-

procedure burgemeester 

In november 2021 loopt de eerste termijn van burgemeester Van 

den Belt af. In oktober is door de gemeenteraad de 

vertrouwenscommissie voor de herbenoeming benoemd en is ook 

de procedurebeschrijving vastgesteld. In het eerste en tweede 

kwartaal wordt de herbenoemingsprocedure, zoals afgesproken, 

uitgevoerd met als richting om de procedure in juni in een 

bijzondere vergadering af te ronden. 

 

5. Effecten griffie.  
In tabel 4. is gekeken naar de werkverdeling van de griffie. Hieruit blijkt dat er weinig 

speling of ruimte is in de capaciteit. Bij uitval van een medewerker kan dit directe 

consequenties hebben voor de continuïteit van de werkzaamheden. Het is dan ook 

belangrijk om werkzaamheden goed te verdelen, tijdig signalen door te geven en 

knelpunten bespreekbaar te maken. 

 

6. Tot slot en proces. 
Dit griffieplan 2021 en verantwoording 2020 wordt aangeboden aan de 

werkgeverscommissie ter goedkeuring en vaststelling. Daarna wordt het ter informatie 

aan het presidium aangeboden.  


