
WAT KAN DE RAADSGRIFFIE VOOR U BETEKENEN? 

De raadsgriffier adviseert en ondersteunt de raad bij de uitoefening van haar 
volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol, binnen de afspraken met de 
gemeenteraad (ondermeer uitgewerkt in de Instructie voor de griffier van de gemeente     
Den Helder 2008), zodat de raad zijn taken zo goed mogelijk kan uitvoeren.  

De raadsgriffier stuurt functioneel de griffie aan, die bestaat uit vier raadsadviseurs, een 
communicatieadviseur en een griffiemedewerker.  

Medewerkers raadsgriffie  
 
Griffier mr. drs. Menno Huisman   kmr. 2.56  0223 678 101 
 
Raadsadviseur Frans Hoogervorst   kmr. 2.54  0223 678 102 
 
Raadsadviseur Frank Blok    kmr. 2.54  0223 678 103 
 
Raadsadviseur Rob de Jonge   kmr. 2.54  0223 678 104 
 
Junior raadsadviseur +       
Secretaris Rekenkamercommissie,  
Mark Versteeg     kmr. 2.54  0223 678 106 
 
Griffiemedewerkster Christine Bakker  kmr. 2.54  0223 678 105 
 
Communicatieadviseur Rachël van Kempen kmr. 2.54  0223 678 106 
 
 
Raadsadvisering  
De raadsgriffie adviseert over de inrichting van de raad als gevolg van de dualisering, binnen 
de afspraken met de gemeenteraad, zodat de raad functioneert volgens de richtlijnen. 
 
Kernactiviteiten:  

• adviseren van de raad over de volksvertegenwoordigende/kaderstellende en 
controlerende functie; 

• (technische) ondersteuning bij het opstellen van moties, initiatiefvoorstellen, 
amendementen e.d.; 

• communicatieadvies; 
• adviseren over de bestuurlijke organisatie, agenda en werkzaamheden van de raad. 

 
Procesondersteuning  
De raadsgriffie ondersteunt de raad in zijn kaderstellende rol, binnen de processen van een 
gedualiseerd systeem, zodat de werkprocessen van de raad zijn afgestemd op het verder 
ontwikkelen en invoeren van de dualisering. 
 
Kernactiviteiten: 

• procesondersteuning voor besluitvorming en bestuurlijke processen; 
• ondersteuning bij het vaststellen van raads- en commissieagenda’s; 
• monitoring van de uitvoering van de raadsbesluiten door het college van b&w; 
• voorbereiden en/of organiseren van onderzoeksvragen of initiatiefvoorstellen; 
• communicatieactiviteiten, inclusief het leggen en onderhouden van contacten met 

media. 
 



Coaching  
De raadsgriffie begeleidt raadsleden bij het uitvoeren van hun taak als raadslid zodanig dat 
de gemeenteraadsleden al lerend hun expertise vergroten.  
 
Kernactiviteiten: 

• begeleiding van en vraagbaak voor het raadslid; 
• begeleiding bij professionalisering; 
• coachen van de vakinhoudelijke samenwerking tussen raadsleden onderling en met 

het college van burgemeester en wethouders. 
 
Coördinatie raadscommissies  
De raadsgriffie ondersteunt raadscommissies, opdat de raadscommissies effectief en 
efficiënt functioneren. 
 
Kernactiviteiten: 

• stimuleren van goede (intern)gemeentelijke (duale) werkwijze;  
• bevorderen van professionalisering van de raad en de griffiefunctie. 

Logistieke ondersteuning  
De raadsgriffie zorgt voor de logistieke ondersteuning van de raad en controleert de 
logistieke uitvoering volgens gemaakte afspraken.  

Kernactiviteiten:  
• verzorgen van het secretariaat van raadsvoorzitter en commissievoorzitters; 
• voortgangsbewaking van raadsprocedures; 
• aanspreekpunt voor facilitaire zaken; 
• organiseren van werkbezoeken en hoorzittingen; 
• verzorgen van verslaglegging van raad en raadscommissies. 

 


