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Samenspel tussen raad en griffie; 

hoe maak je optimaal gebruik van de griffie(r)?



De Raad en de Griffie(r),
“een stel apart”

- Wettelijk verankerd: 

- De Raad heeft een Griffie(r)

- De Raad is werkgever en verantwoordelijk

- De Raad bepaald de inzet van de Griffie(r), ……………….in samenspraak met  de 
Griffie(r)

De praktijk van alledag, anno 2022

- De Griffie, ook na 20 jaar, nog volop in ontwikkeling

- De Raad, ook na 20 jaar, nog volop zoekende in de relatie tot de Griffie(r) 

- De Griffie(r), georganiseerd in veel ‘vormen en maten’ (!)



instrumenten voor raad(sleden): 

- Budgetrecht 

- Initiatiefrecht 

- Indienen van amendementen 

- Indienen van moties

- Recht van interpellatie

- Vragenrecht

- Inlichtingenplicht van het college 

- Recht van onderzoek 

- Recht op individuele ambtelijke bijstand 



De ondersteuning van de Raad

- Griffie(r)

- Raadinformatiesysteem

- Ambtelijke bijstand/ondersteuning

- Fractievergoeding



De Griffie(r), georganiseerd in veel 
‘vormen en maten’

Ten aanzien van o.a.

- Het takenpakket: uitvoerend, tactisch, strategisch?!

- Het aantal FTE/uren?!

- De relatie met de Raad en/of werkgeverscommissie?!

- De relatie in het gemeentehuis en in de driehoek?!

- De relatie/contacten in de regio?!



De Raad bepaald, …… in samenspraak 
met de Griffie(r).

- De wederzijdse verwachtingen
- O.b.v. veranderende omstandigheden en/of wensen?!

- De Raad is zich bewust: de som is meer dan het geheel der delen?!
- T.a.v. de organisatie/omvang/inzet van de Griffie.

- De samenwerking , aansturing en communicatie
- O.b.v. vastgelegde afspraken en een werkgeverscommissie?!



Raad en Griffie(r), stand van zaken?

- Essay, ‘De Griffie van morgen: ruimtemakers gezocht’, oktober 2020. Door Jan 
Dirk Pruim.

- Onderzoek ‘Om de controle door de Raad’,  maart 2019. Door Klaartje Peters en 
Peter Castenmiller, in opdracht van BZK.

- Adviesrapport ‘Goede ondersteuning, sterke democratie’, 2020. Door ROB (de 
Raad voor het Openbaar Bestuur) aan BZK.

- Proefschrift ‘Raad zonder raadgevers’, 2018. Door Jos Hessels.



Belangrijke conclusie voor gemeenteraden 
en raadsleden (ROB)

- Raden gebruiken sommige instrumenten 
niet of nauwelijks of te weinig

En dus:

- Doe jezelf niet tekort, wees niet te zuinig op 
de eigen ondersteuning



De kost gaat voor de baat uit ……….

- Investeer in de gewenste organisatieomvang en samenwerking met 
de Griffie(r)!

- Bepaal doelstellingen en bepaal bijbehorende budgetten. Bepaal en leg 
werkafspraken vast.

- Doe dat m.b.v. een gemotiveerde en toegeruste 
werkgeverscommissie!

- Borg affiniteit met de kennis van het  werkgeverschap, waak voor het 
politiseren van de positie en functie van de WGC. Goed werkgeverschap, echt 
van belang!

- Zorg voor een goede communicatie tussen WGC en Raad!
- Belangrijk, informeer de Raad, sta stil bij frequentie en aard van de          

informatie!



Digitale leeromgeving

- Leeromgeving.raadsleden.nl



Meer weten?

Kijk op www.raadsleden.nl

Tot ziens en 
..….. succes!


