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1. Inleiding
De griffier legt jaarlijks aan het presidium een jaarplan voor. Het jaarplan van de raadsgriffie verschijnt in
het eerste kwartaal van het lopende jaar. Het gaat in op de positie en rol van de raadsgriffie bij het
ondersteunen en adviseren van de gemeenteraad. Daarbij wordt een globaal beeld geschetst van de taken
die de raadsgriffie uitvoert en welke uitgangspunten de raadsgriffie voor zichzelf hanteert.
Dit jaarplan is voor de raad een sturingsmiddel en geeft een helder beeld van de prestaties die de
raadsgriffie in 2018 levert. Daarnaast is het een sturingsmiddel voor de raadsgriffier en een leidraad voor
de raadsgriffie: wat mag de raad van de medewerkers verwachten?
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2. Taken en kernkwaliteiten raadsgriffie
Om de raad en de door de raad ingestelde commissies goed te kunnen ondersteunen, is het
personeelsbeleid van de raadsgriffie gericht op het ontwikkelen van een aantal kernkwaliteiten.

De raadsgriffie:
•

•

•

•

Is open en toegankelijk:
de raadsgriffie werkt voor de hele raad zonder onderscheid naar politieke groepering. De raadsgriffie is
snel en makkelijk bereikbaar voor raadsleden, ambtenaren, burgemeester, wethouders, inwoners en
maatschappelijke organisaties.
Is professioneel:
de medewerkers van de raadsgriffie hebben zicht op het bestuurlijk-ambtelijk krachtenveld en kunnen
daarin goed functioneren. Daarbij past een kritische, signalerende en probleemoplossende houding.
De raadsgriffie kenmerkt zich door een snelle en efficiënte bedrijfsvoering, waarin werkprocessen zijn
gestandaardiseerd.
Heeft politieke affiniteit:
de medewerkers van de raadsgriffie kunnen zich goed verplaatsen in de positie en rol van de raad en de
raads- en commissieleden. De aandacht in het werk is vooral gericht op het dienen van de belangen van
de raad.
Is gericht op samenwerking:
de medewerkers van de raadsgriffie zijn gericht op samenwerking met de ambtelijke organisatie.
De raadsgriffie deelt haar kennis over procedures en regelgeving met belanghebbenden en
belangstellenden en investeert daartoe in de ontwikkeling en het behoud van relevante netwerken.

Samengevat richt de raadsgriffie zich vooral ondersteunend, faciliterend en adviserend op de raad en de
voorbereidende (raads)commissies. De raadsgriffie ondersteunt immers de raad in zijn kaderstellende,
controlerende en volksvertegenwoordigende rol.

Concreet betekent het voorgaande dat de raadsgriffie onder meer:
een regiefunctie heeft en functioneert in goede samenwerking met de ambtelijke organisatie;
het secretariaat voert van raad, raadscommissies, presidium, agendacommissie, auditcommissie,
vertrouwenscommissie, werkgeverscommissie, rekenkamercommissie en ad hoc door de raad
ingestelde commissies;
onderzoek begeleidt;
informatie, advies en bijstand aan de raad regisseert;
dienstverlening verzorgt aan raadsleden en als vraagbaak fungeert;
de besluitvorming in de raad en zijn commissies voorbereidt, toetst en bewaakt;
informatievoorziening aan de raad verzorgt;
trainingen/opleidingen aan raads-/commissieleden en werkbezoeken voorbereidt;
de invulling van vacatures van de raadscommissies en de raad begeleidt;
de communicatie voor de raad verzorgt.
Daarnaast voert de raadsgriffier wekelijks overleg met de burgemeester (in zijn hoedanigheid van voorzitter
van de raad) en de gemeentesecretaris om werkzaamheden en processen af te stemmen.
Met dit jaarplan stelt de raadsgriffie de doelen voor 2018.
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3. Kernactiviteiten
Het uitgangspunt is dat de griffie de doelen realiseert die in dit hoofdstuk aan de orde komen. Dit gebeurt
naast de 'normale' werkzaamheden, zoals de raadsadvisering, procesondersteuning, coaching, coördinatie
van raadscommissies en de logistieke ondersteuning (zie ook bijlage 1).
De griffie heeft voor 2018 doelstellingen geformuleerd voor een aantal onderwerpen, in het bijzonder rond
twee kernactiviteiten:
Acties rondom de gemeenteraadsverkiezingen.
Inwerken nieuwe raadsleden
Deze onderdelen worden, samen met de anderen, hieronder nader uitgewerkt.

3.1

Acties rondom de gemeenteraadsverkiezingen

Afscheid raadsleden

Aandacht wordt besteed aan het vertrek van de raadsleden na de gemeenteraadsverkiezing. Voor de
betreffende raadsleden worden afscheidsspeeches geschreven en geschenken geregeld. Ook vindt
afstemming plaats met de organisatie over het uitreiken van Koninklijke Onderscheidingen bij een
zittingsperiode van 12 jaar of meer.

Kosten

Een passend afscheid voor de vertrekkende raadsleden
Uren griffie + PM (geschenken)

Exit-interviews/gesprekken vertrekkende raadsleden

iedere periode zijn er raadsleden die niet terugkeren in de gemeenteraad. De griffie benadert deze groep
oud-raadsleden met een enquête om ervaringen en opvattingen over het raadswerk te verzamelen. En op
verzoek is ook een face-to-face gesprek mogelijk. Het is zeer leerzaam om te vernemen hoe de
vertrekkende raadsleden hun raadsperiode hebben ervaren. Wat waren de leuke dingen? Wat kan beter?
De nieuwe raad kan met een inventarisatie van de bevindingen van de vertrekkende raadsleden zijn
voordeel doen. De bevindingen worden geanonimiseerd vastgelegd in een document en verspreid onder de
leden van de nieuwe gemeenteraad. Een en ander kan voorts worden gebruikt als input bij evaluaties
en/of bij de geplande werkconferentie. Voor de betreffende raadsleden geeft het de mogelijkheid hun
periode een mooi slotakkoord te geven. Om niet teveel beslag te leggen op hun tijd wordt gekozen voor
een schriftelijk interview.
Planning

April-mei

Doelstelling/resultaat

Input genereren over het functioneren van de gemeenteraad
en de betreffende raadsleden de gelegenheid geven hun
zienswijze te geven over hun raadsperiode waarmee de
nieuwe gemeenteraad een zo goed mogelijk pakket van
ondersteuning kan worden aangeboden
Uren griffie

Kosten
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Overdrachtsdocument nieuwe raad

Het opstellen van een kwalitatieve kadernota in een jaar van gemeenteraadsverkiezingen is bepaald geen
sinecure. Gelet op de datum van de verkiezingen (21 maart 2018), de extra werkzaamheden die
voortvloeien uit een bestuurswisseling en de ingeschatte tijd die nodig is om tot een coalitie- (of bestuurs-)
akkoord en een financiële vertaling daarvan te komen, wordt het opstellen en behandelen van een
volwaardige kadernota 2019-2022 vóór het zomerreces van 2018 niet reëel geacht.
Om die reden is het college van burgemeester en wethouders opgedragen uiterlijk 1 maart 2018 een
overdrachtsdocument aan te bieden. Een document dat als input kan dienen voor het nieuwe coalitie(of bestuurs-) akkoord voor de bestuursperiode 2018-2022 en geschikt is voor verdere behandeling in de
raad ter voorbereiding op de begroting 2019.
Het overdrachtsdocument moet in ieder geval de volgende informatie te bevatten:
de majeure beleidsontwikkelingen en bestuurlijke opgaven voor de komende bestuursperiode;
een financiële doorrekening van de exploitatie 2019-2022 bij bestaand beleid
(op programmaniveau), inclusief autonome ontwikkelingen en circulaires van het ministerie van
Binnenlandse Zaken;
een geactualiseerde risico-inventarisatie in combinatie tot het weerstandsvermogen.
Het overdrachtsdocument wordt in maart 2018 geagendeerd voor het presidium.
Als het coalitie- (of bestuurs-)akkoord en de financiële vertaling begin juni 2018 beschikbaar zijn, is het
wellicht nog mogelijk de beschikbare documenten vóór het zomerreces in de raadsvergadering van
9 juli 2018 te behandelen. Als het coalitieproces meer tijd in beslag neemt, kunnen de documenten direct
na het zomerreces worden geagendeerd voor de raad. Met het bespreken in de raad wordt beoogd de raad
in staat te stellen (financiële) kaders te stellen voor de programmabegroting 2019 en de meerjarenraming
2020-2023. De wijze van behandeling wordt afgestemd met het presidium.

Kosten

Behandeling van het overdrachtsdocument in het presidium
Uren ambtelijke organisatie+ griffie

Planning

Tweede kwartaal

Doe lste Iii ng/ resultaat

De raad in gelegenheid stellen kaders te stellen voor de
programmabegroting 2019 (en meerjarenraming 2020-2022)
Uren ambtelijke organisatie+ griffie

Kosten
Communicatie verkiezingen
Social media

Bij de verkiezingscampagne is de Facebookpagina vanaf het begin op een professionele manier
zichtbaar met een tone-of-voice waarmee de doelgroep wordt aangesproken. Er is extra aandacht
voor de promotie van berichten. Door deze promotie bereiken we in Den Helder duizenden extra
personen. Via een live-stream via Facebook kunnen inwoners vragen stellen aan vier lijsttrekkers
per keer (Q&A).
Filmpjes ambassadeurs

Om verschillende doelgroepen te bereiken worden ambassadeurs gezocht uit 'eigen' gelederen.
Communicatief vertrouwen mensen vandaag de dag veel meer op wat hun gelijken vinden en
zeggen dan wat via intermediairs of massacommunicatie wordt gedeeld. Jongeren worden het best
bereikt via jongeren, muzikanten via muzikanten, ondernemers via ondernemers etc. (Peer to peer
methode).
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Bekende Heldenaren en bekende Nederlanders die uit Den Helder komen werken aan
promotiefilmpjes waarin zij het belang van stemmen benadrukken. Deze filmpjes worden via
Facebook uitgezo nden en een maand lang via de LOS op radio en televisie.
Verkiezingsavond

In het vervolg van het succes van het 'Democratiefeest' bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen,
wordt de verkiezingsavond op dezelfde wijze georganiseerd: de avond is openbaar voor iedereen,
er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje, wat licht entertainment, tafelgesprekken en, voor
zover bekend, worden de tussentijdse uitslagen van de verkiezingen bekend gemaakt.
StemWijzer

In gemeente Schagen is een vergelijking gemaakt tussen de twee grootste stemhulpen namelijk
Kieskompas en Stemwijzer. Qua kosten zijn beide stemhulpen vergelijkbaar. Kieskompas plaatst de
deelnemer in een politiek landschap (links-rechts en progressief-conservatief) terwijl Stemwijzer de
nadruk legt op de (lokale) politieke verschillen. Het aantal gebruikers bij de Tweede
Kamerverkiezingen waren voor Kieskompas 1,2 miljoen en voor Stemwijzer 6,8 miljoen. Bij de
verkiezingen in 2014 hebben 9.742 mensen van Stemwijzer Den Helder gebruik gemaakt.
Op basis van bovenstaande informatie wordt Stemwijzer ingezet als stem hulp bij de
gemeenteraadsverkiezingen.
Stadsn ieuwspagi na

Een separate verkiezingskrant is zeer intensief in tijdsbesteding. In plaats daarvan wordt de
plaatsing van de gemeentepagina's in de Zondagskrant tot de verkiezingen uitgebreid met één of
meerdere pagina's.
Stemfie

Bij de stemlocaties is het mogelijk op een leuke wijze een selfie te maken met de boodschap 'Ik heb
gestemd. Nu jij nog!'
Slogan

Voor de herkenbaarheid van de communicatie met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen
maken we gebruik van de slogan 'Hou van Den Helder, stem!' met variaties voor verschillende
media '#Den Helder Stem! of #hvdhstem !
- - -~-- Planning

-

-- - - --

- - - - -

-

-

-

- - -

- - -

Doelstelling/resultaat

Kosten

3.2

-

-

- -

-

-

-

-

- -

- -

-

-- - - -

Eerste kwartaal

Door het presidium zijn de communicatieve doelstellingen
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 geformuleerd:
Werven van potentiële volksvertegenwoordigers;
Jongeren specifiek betrekken;
Begrip creëren voor het belang van de gemeenteraad.
€ 45.000,-- (kosten worden gedeeld met ambtelijke
organisatie) en uren griffie

Inwerken nieuwe raadsleden

Trainingen raad en commissies

Voor het goed functioneren van de raad is het van belang dat een goed scholings- en trainingsprogramma
voor raads- en commissieleden wordt verzorgd. De programma's kunnen over meerdere jaren lopen, mede
ook in relatie tot de kosten, waarbij het uiteraard voor de hand ligt de belangrijkste trainingen als eerste op
te pakken. Tevens wordt bezien welke trainingen samen met omliggende gemeenten kunnen worden
georganiseerd. Sommige trainingen kunnen door de organisatie zelf worden gegeven. Voor andere kan een
opleidingsinstituut worden ingehuurd.

Raadsgriffie - Jaarplan 2018

6

Introductiebijeenkomsten raad

Donderdag 15 februari en donderdag 22 februari 2018 wordt een algemeen introductieprogramma
gegeven voor alle potentiële nieuwe raadsleden. Wegens de grootte van de groep gebeurt dit in twee
sessies. Tijdens deze bijeenkomsten geven de burgemeester, de raadsgriffier en de gemeentesecretaris een
algemene toelichting over het raadswerk en de gemeentelijke organisatie. Tevens kunnen de deelnemers
elkaar beter leren kennen.
Op dinsdag 3 april 2018 wordt een meer specifieke introductiebijeenkomst gehouden, waarbij de
gemeentelijke organisatie de gekozen raadsleden en de kandidaat-commissieleden informeert over de
verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente met de bevoegdheden en taken van de raad daarbij.
Planning
Doelstelling/resultaat
Kosten

Voorbereiding januari-maart 2018, bijeenkomsten op 15 en
22 februari en 3 april
De raads- en commissieleden voorbereiden op hun taak
Logistieke kosten€ 2.000,-en uren ambtelijke organisatie+ griffie

Instructiebijeenkomst ICT
Op de instructiebijeenkomst worden raadsleden, kandidaat-commissieleden en fractieassistenten
geïnformeerd en geïnstrueerd over alle ICT-aspecten met betrekking tot het raadsinformatiesysteem
(RisBis) en overige relevante toepassingen.
Planning
Doelstelling/resultaat
Kosten

Voorbereiding in januari-maart 2018, bijeenkomst op 9 april,
voorafgaand aan de proefraadsvergadering
De raads- en commissieleden in staat te stellen goed met de
digitale informatievoorziening te kunnen omgaan
Uren ICT+ griffie

Voorbereiding eerste raadsvergadering ('proef-raadsvergadering')
Ter voorbereiding van de eerste raadsvergadering worden de raadsleden uitgenodigd om aan de hand van
een conceptagenda de verschillende aspecten van de raadsvergadering door te nemen, zoals het gebruik
van de vergaderinstallatie, spreekrecht burgers, vragenkwartier, amendementen, moties,
initiatiefvoorstellen enz. Ook voor commissieleden is deze bijeenkomst leerzaam om vanaf de zijlijn mee te
maken.
Planning
Doelstelling/resultaat

Kosten
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Voorbereidingen in februari-maart 2018, bijeenkomst op
9 april
De raads- en commissieleden bekend te maken met de
vergaderinstallatie, de vergadersystematiek en de
raadsinstrumenten
Uren griffie
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Training gemeentefinanciën

Het is van groot belang de raads- en commissieleden op korte termijn te scholen op het gebied van
gemeentefinanciën en de planning- en control cyclus. Dit mede in verband met de behandeling van de
jaarrekening in mei/juni 2018 en de behandeling van de eerste tussenrapportage 2018 voor het
zomerreces. Daarom wordt hierover in mei/juni van 2018 een cursus gegeven. De cursus wordt verzorgd
door de afdeling Concernstaf en de griffie.
- - - - - - --

-

-

--- - -

---

-

-

-

Planning
Doelstelling/resultaat

--

-

-

-- -

-

-

-

- --

-

-- -

-

Voorbereiding maart-april 2018, training in mei-juni
Het verhogen van de kwaliteit en kennis van de raads- en
commissieleden.
Logistieke kosten € 1.000,-en uren Concernstaf+ griffie

Kosten

Overige trainingen
Naast de bovengenoemde trainingsbijeenkomsten, zijn er nog meer onderwerpen waarop de raads- en
commissieleden kunnen worden geschoold. Hierbij valt te denken aan het omgaan met de diverse rollen
van de raad (volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle) en vaardigheidstrainingen over het
voorzitten van vergaderingen, debatteren en omgaan met pers en publiciteit. Op basis van een
inventarisatie in het eerste halfjaar wordt bekeken waaraan behoefte bestaat. Hierbij wordt ook gekeken
welke trainingen in samenwerking met andere gemeenten in de regio kunnen worden georganiseerd.
-

-

. -·

-

·----

Planning
Doelstelling/resultaat

-

-- - ------

- - ------ -- -- -- -

----- --- -

--

Voornamelijk in het tweede halfjaar (en later)
De raadsleden te scholen ten behoeve van hun
werkzaamheden
P.M.

Kosten

-

Werkconferentie
Jaarlijks wordt een werkconferentie georganiseerd voor de gemeenteraad en het college van burgemeester
en wethouders. De afgelopen jaren is de formule steeds meer veranderd naar een werkbezoek aan andere
steden en bedrijven ter verbreding van kennis en inzichten.
Omdat we dit jaar 2018 met een nieuw gemeentebestuur starten, is het zinvol in deze werkconferentie
accenten te leggen met betrekking tot verdieping op een aantal specifieke onderwerpen die het
gemeentebestuur raken. Tijdens de werkconferentie kan ook aandacht worden besteed aan de werkwijze
van de raad, de raadscommissies en het college van burgemeester en wethouders. Hierbij kan onder meer
worden beschouwd wat waardevolle zaken uit de vorige bestuursperiode zijn en wat beter zou kunnen.
De werkconferentie wordt inhoudelijk voorbereid door een werkgroep, bestaande uit een afvaardiging van
de raad, het college van burgemeester en wethouders en de griffie. Indien noodzakelijk wordt externe
expertise ingeschakeld.
-

--

-

---

-

--- -

-

-

-

--

· Planning
Doelstelling/resultaat
Kosten

Raadsgriffie - Jaarplan 2018

-- --

- -

--

---

--

-

-

. --

-

-

-

- -

-

-

Voorbereidingen in maart-juni, werkconferentie op 28 en 29
juni
Het verhogen van de kwaliteit en kennis van het
gemeentebestuur
Logistieke kosten € 4.000,-en externe inhuur € 4.000,--

8

- - -------------------------------4.

Overige onderwerpen

Werkbezoeken raad en commissies
Voor een verdere ontwikkeling van de kennis van de raadsleden worden verschillende initiatieven
ontwikkeld. Enerzijds worden bedrijven, instellingen e.d. uitgenodigd zich te presenteren (tijdens of buiten
vergaderingen of op de informatieavonden), anderzijds worden werkbezoeken afgelegd. Een en ander kan
thematisch, per commissie of gecombineerd worden aangepakt. De raadsleden doen tijdens de
presentaties of de werkbezoeken de nodige kennis en indrukken op. Het leggen en onderhouden van
contacten met het maatschappelijk veld zijn geen zaken die in een paar weken kunnen worden afgerond. In
feite moet dit de gehele bestuursperiode voort te duren.
Ook kunnen bezoeken aan de buitenlocaties van de gemeente worden gebracht. Het gaat om:
Ambachtsweg (deel afdeling Stadsbeheer) en drs. F. Bijlweg 2 (deel afdeling Publiekszaken).
Tenslotte zijn er een aantal gremia waarvan het belangrijk is dat de gemeenteraad en de betrokken
raadscommissies goed op de hoogte zijn van de werkzaamheden hiervan. Hierbij valt onder meer te denken
aan de diverse verbonden partijen, zoals Port of Den Helder NV, Willemsoord BV, Den Helder Airport en
Zeestad BV/CV. Maar ook de rekenkamercommissie Den Helder is hiervan een voorbeeld. Met deze gremia
worden afzonderlijke contactmomenten georganiseerd, waarin de raad uitvoerig wordt geïnformeerd.
Sinds het begin van de raadsperiode 2014-2018 zijn werkbezoeken veelal voorbereid met de
commissievoorzitters van de relevante raadscommissie. Ook in deze raadsperiode verdient deze aanpak
aanbeveling. Het ligt daarom voor de hand de werkbezoeken voor 2018 voornamelijk te plannen in de
tweede helft van het jaar. Dan zijn immers de commissievoorzitters (en -leden) en is de agendadruk
bovendien minder groot dan in de eerste helft van het jaar.
' Planning
Doelstelling/resultaat

Tweede helft 2018
Commissie en raad kennis laten maken met voor hen
relevante organisaties/instellingen
Eventuele logistieke kosten (bus en catering) tot een
totaalbedrag van€ 5.000,--

Kosten

Wijziging diverse verordeningen
Een aantal verordeningen die onder het 'beheer' van de griffie vallen, dienen te worden herzien. Het gaat
in ieder geval om een actualisering van de Verordening vertrouwenscommissie 2015. Daarnaast is het
wellicht raadzaam voor het presidium en de agendacommissie van de raad aparte verordeningen in het
leven te roepen (momenteel vinden die hun grondslag in het Reglement van orde voor de vergaderingen en
andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2015). Of dit Reglement van orde, de
Verordening op de raadscommissies 2015 en de Verordening fractieondersteuning 2007 ook moeten
worden aangepast, hangt mede af van de politieke situatie na de verkiezingen en de resultaten van de
coalitieonderhandelingen. Het is in ieder geval wenselijk rekening te houden met het aanpassen van de
genoemde verordeningen.
-

-

-

-

Planning
Doelstelling/resultaat
Kosten
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Maart-december 2018
De verordeningen aanpassen aan de regelgeving én aan de
politieke wensen die hierover bestaan
Uren griffie
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Functioneringsgesprek burgemeester

Jaarlijks voert de burgemeester een functioneringsgesprek met de Vertrouwenscommissie. Het gesprek is
wederkerig. Zowel het functioneren van de burgemeester als het functioneren van de gemeenteraad zijn
onderwerp van gesprek. De commissie toetst het functioneren van de burgemeester in elk geval aan de
profielschets, de wettelijke taken van de burgemeester alsmede de andere aan de burgemeester
toebedeelde taken. Tevens wordt getoetst aan het verslag van en de afspraken uit het vorige
functioneringsgesprek. Het is mogelijk het gesprek te focussen op van tevoren afgesproken specifieke
onderwerpen. De resultaten van het gesprek worden teruggekoppeld via het presidium.

Een goede werkrelatie tussen gemeenteraad en burgemeester
Logistieke kosten€ 1.000,--

Kosten

Overleg griffier met fracties en wethouders
De griffier gaat in gesprek met (een delegatie van personen van) de fracties om wederzijdse verwachtingen
uit te spreken. Voor een compleet beeld vindt ook een gesprek plaats tussen de griffier en de wethouders.
Planning
Doelstelling/resultaat

Tweede kwartaal
Duidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen tussen
griffier en gemeentebestuurders
Uren griffie

Kosten

Kadernota 2020 - 2023
Het presidium heeft eerder uitgesproken dat de raad in een vroeg stadium dient te worden betrokken bij
het opstellen van de kadernota en dat de focus van dit instrument meer op de inhoud (niet alleen maar
financieel) komt te liggen. Ter voorbereiding hierop wordt in 2018 ambtelijk ingezet op een verbetering van
de geformuleerde doelstellingen en het selecteren van relevante indicatoren. De eerste deelresultaten van
deze kwaliteitsslag worden in maart 2018 aan de raad aangeboden.
In september/oktober 2018 wordt een procesvoorstel voor het tot stand komen van de Kadernota 20202023 in het presidium besproken.
--------

-

-

Planning
Doelstelling/resultaat
Kosten

----

-

-
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-
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Derde en vierde kwartaal 2018
Besluitvorming in het presidium over het procesvoorstel
Kadernota 2020-2023
Uren ambtelijke organisatie+ griffie

Regionale samenwerking: evaluatie
In 2017 is de opdracht gegeven de regionale samenwerking, zoals die in de praktijk is verwezenlijkt door
middel van het instellen van een Regionale Raadscommissie Noord kop, te evalueren. De opdracht voor de
evaluatie is gegeven aan het bureau Twynstra Gudde (TG). De resultaten van het onderzoek, inclusief
aanbevelingen voor de toekomst, worden in het eerste kwartaal door tussenkomst van de Regionale
Raadscommissie Noord kop aan de raden aangeboden ter vaststelling.

Kosten
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Grip op verbonden partijen

Voor het uitvoeren van haar taken wordt deelgenomen aan gemeenschappelijke regelingen, regionale
samenwerkingsverbanden en vennootschapen. Dit wordt o.a. ingegeven door de complexiteit van de taken,
het verminderen van afbreukrisico's en het behalen van efficiency voordelen. Samenwerking en het op
afstand plaatsen biedt kansen, maar creëert tegelijkertijd ook nieuwe risico's zoals het verlies van
zeggenschap of grip op de begroting. Het op afstand plaatsen van activiteiten en diensten ontslaat het
college en de raad niet van haar verantwoordelijkheden. Dit vraagt om duidelijke kaders en heldere
afspraken aan de voorkant, maar ook om goede beheersingsmaatregelen over en weer.
In januari 2018 wordt een voorstel ter verbetering van de informatievoorziening inzake
gemeenschappelijke regelingen behandeld in de commissie Bestuur en Middelen en de raad.
Voorts wordt in het eerste kwartaal van 2018 een vernieuwde nota Verbonden Partijen aan de raad ter
vaststelling voorgelegd.
Voor de raad is het van belang dat hij in staat wordt gesteld inhoud te geven aan zijn kaderstellende,
controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Een passende informatievoorziening is hiervoor randvoorwaardelijk. De griffie ziet in 2018 toe op de implementatie van de genomen besluiten.
-

-

-

Planning

Heel 2018

Doelstelling/resultaat

Verbetering van de informatievoorziening van
gemeenschappelijke regelingen en over de gemeentelijke
vennootschappen
Uren ambtelijke organisatie+ griffie

Kosten

-

Accountantscontrole

In 2017 is een contract gesloten met lpa-Acon B.V. voor de boekjaren 2017 tot en met 2021.
Na afronding van de controlewerkzaamheden voor de jaarrekening 2017 wordt het controleproces
geëvalueerd met de ambtelijke organisatie en I pa-Aeon B.V. De bevindingen worden betrokken bij de
werkzaamheden voor de jaarrekening 2018.

Kosten

Evaluatie van het controleproces van de jaarrekening 2017
Uren ambtelijke organisatie+ griffie

Archiveren van audio- en videobestanden

Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) heeft in 2017 een contract gesloten voor het opzetten
van een eigene-depot. De planning is dat zij in het voorjaar gaan implementeren en proefdraaien. In
overleg met het RHCA wordt bezien of een deel van ons audio- en videoarchief in 2018 kan worden
overgebracht naar dit e-depot. Met het opleveren van de bestanden in een bepaalde format door
Gemeenteoplossingen (GO) zijn kosten gemoeid. Hiervoor wordt nog een offerte opgevraagd.
Op basis van eerdere e-mails met GO hebben we de kosten op voorhand geschat op€ 15.000,--.

Kosten
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Zaakgericht werken

De gehele organisatie, inclusief de griffie, gaat zaakgericht werken. Dat heeft gevolgen voor de wijze
waarop dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd. Alle werkprocessen dienen opnieuw te worden
opgebouwd in het zaaksysteem. Daarbij wordt kritisch gekeken of processen eenvoudiger of efficiënter
kunnen worden ingericht. Waar mogelijk worden verbeteringen doorgevoerd. Dit is een langdurig proces
wat naar verwachting in de loop van 2019 zal worden afgerond.

Efficiënt ingerichte en geautomatiseerde werkprocessen
Uren griffie

Kosten

Raadsinformatiesysteem en nieuwe website
De website http:ljgemeenteraad.denhelder.nl wordt vernieuwd. De site krijgt een modern uiterlijk en
wordt eenvoudiger in beheer en onderhoud. Ook kan de site communiceren met het zaaksysteem zodra dit
operationeel wordt.
Planning
Doelstelling/resultaat

Eerste kwartaal
Een moderne website en een raadsinformatiesysteem wat
voldoet aan de wensen van de gebruikers
Uren griffie

Kosten

Ingekomen stukken aan de gemeenteraad
De ingekomen stukken aan de gemeenteraad worden op dit moment ontsloten via de website en
toegestuurd aan raads- en commissieleden en belangstellenden via een wekelijkse mailing. Vanwege
veranderende wet- en regelgeving op het gebied van privacy, wordt bezien of de huidige werkwijze nog
voldoet aan de eisen die de wet stelt ten aanzien van privacy.
-

1

-

-

---

Planning
Doelstelling/resultaat

--

-

-

Kosten

-

----

--

---

------------------

--

--------

------

--------

Derde kwartaal
Het op correcte wijze verspreiden en ontsluiten van
ingekomen stukken aan de gemeenteraad
Uren griffie

5. Raadscommunicatie
Social media
De basis van een succesvolle inzet van social media is een goede content strategie (welke berichten
plaatsen we, hoe, waarom en wanneer). Voor het opbouwen van de groep volgers en Ii kers, en om te
bewerkstelligen dat bepaalde berichten een gerichte doelgroep bereiken (jongeren bijvoorbeeld), is een
professioneel bureau ingeschakeld. Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt de uitgezette lijn vanuit de
griffie opgenomen en voortgezet. Het content plan geeft per maand aan welke onderwerpen via Facebook
gecommuniceerd gaan worden. In het eerste kwartaal zal het voornamelijk over de gemeenteraadsverkiezingen gaan, het tweede kwartaal staat in het teken van kennismaken met de nieuwe raad en nieuwe
raadsleden. Zo wordt de invulling van Facebook in het content plan opgebouwd. Daarbij moet rekening
gehouden worden met actualiteiten.

Raadsgriffie - Jaarplan 2018
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, Planning

Geheel 2018

Inwoners dichter bij de gemeentepolitiek te brengen, het
vergroten van de herkenbaarheid en kennis over het
functioneren van de gemeenteraad bij de inwoners, het
vergroten van het vertrouwen in de Helderse politiek en het
vergroten van de betrokkenheid van de Helderse inwoners bij
de voorbereiding van het gemeentelijk beleid
€ 4.500,-- + uren griffie

Doelstelling/resultaat

Kosten

Foto's
Ten behoeve van verschillende media (website, stadsnieuwspagina, social media etc.) worden
professionele foto's gemaakt van raadsleden, fracties en actiefoto's van de raadsvergadering etc.
Om afbeeldingen, video's en muziek te licentiëren, wordt daarnaast een abonnement afgesloten bij
Shutterstock. Hiermee kunnen zowel de website als de Facebookpagina optimaal voorzien worden van
rechtenvrije afbeeldingen.

Content voor de website en Facebook licentiëren
€ 800,-- + € 30,-- per maand

Kosten

Voor de dRaad ermee!
Tijdens een 'markt' met kramen worden ideeën van inwoners ter adoptie aan raadsleden en fracties
aangeboden. Raadsleden kunnen langs de kramen 'shoppen' en de inwoners kunnen hun ideeën uitleggen
en toelichten. Als raadsleden het een goed idee vinden dan kunnen zij dit als motie adopteren. Samen met
de initiatiefnemer van het idee wordt een motie opgesteld. De geadopteerde moties van deze motie markt
worden ingebracht tijdens de behandeling van de begroting voor 2019. In de volgende raadsvergadering
stemt de raad over de motie. Is de meerderheid van de raad vóór? Dan is de motie aangenomen en wordt
deze uitgevoerd. Bij een aangenomen motie geeft de raad opdracht aan het college om met de motie aan
de slag te gaan. Met de aangenomen motie hebben raadsleden en initiatiefnemer dus invloed op het
beleid.
--------- ---

---

' Planning
Doelstelling/resultaat

Kosten

--

-

-

-

-

---

-

-

-

-

-

--

Tweede halfjaar
Raadsleden en inwoners hebben contact met elkaar, inwoners
hebben invloed op het handelen van de gemeente via het
aandragen van een eigen idee, vertaald in een motie, en de
raad kan kennis en invloed van inwoners op een directe
manier gebruiken
€ 1.000,-- + uren griffie

Gast van de raad
Tijdens 'Gast van de raad' krijgen maximaal vijf gasten de gelegenheid een kijkje te nemen in de keuken van
de gemeenteraad. De activiteit wordt goed gewaardeerd door de gasten, maar het is ook afgelopen jaar
weer moeilijk geweest om 'gasten van de raad' te vinden. In 2018 hopen we meer respons te krijgen
doordat de community op Facebook groter is en meer mensen daardoor bereikt worden. Daarnaast kunnen
raadsleden actiever gebruik maken van deVIP-kaarten voor deze activiteit, door deze uit te delen aan hun
(niet politieke) relaties.

Raadsgriffie - Jaarplan 2018
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Een keer per kwartaal

Doelstelling/resultaat

Inwoners dichter bij de gemeentepolitiek te brengen, het
vergroten van de herkenbaarheid en kennis over het
functioneren van de gemeenteraad bij de inwoners, het
vergroten van het vertrouwen in de Helderse politiek en het
vergroten van de betrokkenheid van de Helderse burgers bij
de voorbereiding van het gemeentelijke beleid
Broodmaaltijd en uren griffie

Kosten

6. Jongeren en de raad
Klas in de raad voor groepen 7 en 8 van de basisschool

'Klas in de raad' wordt aangeboden aan de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in Den Helder.
De leerlingen maken kennis met de werkzaamheden van de gemeenteraad. De burgemeester ontvangt hen
op zijn werkkamer. De leerlingen gaan daarna naar de raadzaal voor een korte uitleg en een rollenspel.
Getuige de reacties wordt de basisschoolvariant van 'Raadslid in de klas' zeer op prijs gesteld. Voor het
schooljaar 2017-2018 zijn op dit moment nog aanmeldingen van drie groepen (twee scholen).
Het nog maar de vraag is of 'Klas in de raad' voor het schooljaar 2018-2019 mogelijk is. Reden hiervan is de
verbouwing en de daarmee gepaard gaande tijdelijke huisvesting van het stadhuis. De situatie hieromtrent
wordt direct na het zomerreces beoordeeld. Indien 'Klas in de raad' logistiek mogelijk is worden de
uitnodigingen voor het schooljaar 2018-2019 verstuurd. Mocht 'Klas in de raad' in verband met de
verbouwing niet mogelijk zijn dan vervalt dit initiatief in het schooljaar 2018-2019.
Planning

Scholen die zich eerder hebben aangemeld nog ontvangen.
Indien mogelijk uitnodigingen voor deelname in het
schooljaar 2018-2019 voor het zomerreces versturen, zodat
uitvoering vanaf het derde kwartaal gespreid over het
schooljaar 2018-2019 kan plaatsvinden

Doelstelling/resultaat

Op speelse wijze kennis maken met het lokaal bestuur, het
werk van de gemeenteraad, de gemeenteraadsleden en de
burgemeester
Promotiemateriaal (tasjes, pennen etc.) maximaal€ 750,-en uren griffie

Kosten

Raadslid in de klas voor het voortgezet onderwijs

Bij 'Raadslid in de klas' voor het voortgezet onderwijs geven raadsleden van diverse politieke partijen bij
toerbeurt op school of, indien logistiek mogelijk, in het stadhuis uitleg over het werk van een raadslid en de
gemeenteraad. Belangrijk doel hiervan is de afstand tussen gemeentebestuur en de jongeren te verkleinen.
Raadsleden doen niet aan partijpolitiek. 'Raadslid in de klas' voor het voortgezet onderwijs wordt voor het
schooljaar 2018-2019 gecontinueerd.

Raadsgriffie - Jaarplan 2018
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Bij het versturen van de uitnodigingen voor het schooljaar 2018-2019 moet mogelijk aangegeven worden
dat 'Raadslid in de klas' alleen op school kan plaatsvinden. Reden hiervan is de verbouwing, en de daarmee
gepaard gaande tijdelijke huisvesting van het stadhuis.
-

-

-------

-

Planning

Doe lste Il i ng/ resultaat

Kosten
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Uitnodigingen voor deelname in het schooljaar 2018-2019
voor het zomerreces versturen, zodat uitvoering vanaf het
derde kwartaal kan plaatsvinden
Jongeren hebben meer zicht op, en inzicht in, het lokaal
bestuur en het werk van de gemeenteraad en de
gemeenteraadsleden
Promotie materiaal (kladblokjes, tasjes, pennen etc.) maximaal
€ 500,-- en uren griffie
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Wat doet de raadsgriffie en samenstelling

Wat doet de raadsgriffie
Raadsadvisering

De griffie 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 kaderstellende en controlerende functie;
•
{technische) ondersteuning bij het opstellen van moties, initiatiefvoorstellen, amendementen;
•
communicatieadvies;
•
adviseren over de bestuurlijke organisatie, agenda en werkzaamheden van de raad.
Procesondersteuning

De griffie 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;
•
voorbereiden en/of organiseren van onderzoeksvragen of initiatiefvoorstellen;
•
communicatieactiviteiten, inclusief het leggen en onderhouden van contacten met media.
Coaching

De griffie begeleidt raadsleden bij het uitvoeren van hun taak als raadslid, binnen dualiseringskaders,
zodanig dat de gemeenteraadsleden al lerend hun expertise vergroten.
Kernactiviteiten:
•
begeleiding van het raadslid en vraagbaak;
•
begeleiding bij professionalisering;
•
coachen van de vakinhoudelijke samenwerking tussen raadsleden onderling en met het college van
burgemeester en wethouders;
Coördinatie raadscommissies

De griffie ondersteunt raadscommissies, zodat de raadscommissies effectief en efficiënt kunnen
functioneren.
Kernactiviteiten:
•
stimuleren van goede (intern)gemeentelijke {duale) werkwijze;
•
bevorderen van professionalisering van de raad en de griffiefunctie.
Logistieke ondersteuning

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

Raadsgriffie - Jaarplan 2018
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Kernactiviteiten:
•
voeren van het secretariaat van raadsvoorzitter en commissievoorzitters;
•
voortgangsbewaking van raadsprocedures, klachten en raadscorrespondentie;
•
aanspreekpunt voor facilitaire zaken;
•
organiseren van werkbezoeken en hoorzittingen.
•
verzorgen van verslaglegging van raad en raadscommissies.
Samenstelling: wie is wie bij de raadsgriffie
Per 1 januari 2017 bestaat de raadsgriffie uit 6,11 fte:
• griffier: 1 x 36 uur (1 fte);
• raadsadviseurs/commissiegriffiers: 3 x 36 uur (3 fte);
• junior raadsadviseur: 1 x 32 uur (0,88 fte);
• communicatiemedewerker: 1 x 20 uur (0,55 fte)
• griffiemedewerker (voor administratieve ondersteuning): 1 x 24 uur (0,67 fte).

Menno Huisman:
raadsgrijfier
De raadsgriffier adviseert en ondersteunt de raad over positionering, organisatie en werkwijze. Hij is eerste
adviseur en aanspreekpunt van de raad, de fractievoorzitters en de burgemeester (als voorzitter van de
raad). Daarnaast bewaakt hij de voortgang van de correspondentie, procedures en afspraken en stimuleert
de duale werkwijze van de raad. Verder geeft hij leiding aan de raadsgriffie.
Bereikbaar onder: 0223 678101 / 06 22515290 / m.e.huisman@denhelder.nl
Frank Blok, Rob de Jonge en Frans Hoogervorst:
raadsadviseurs
De raadsadviseurs verzorgen de inhoudelijke en logistieke voorbereiding van de raadscommissies.
Zij adviseren de voorzitters van de commissies, de raadsleden en fractieassistenten bij het hanteren van de
raadsinstrumenten. Zij coördineren en organiseren raadsonderzoeken, -bijeenkomsten en -activiteiten.
Mark Versteeg:
junior raadsadviseur
De junior raadsadviseur verzorgt primair de inhoudelijke en logistieke voorbereiding van de
rekenkamercommissie en agendacommissie. Daarnaast ondersteunt hij de raadsgriffie op administratief
gebied.
Bereikbaar onder: (0223 678106 / m.versteeg@denhelder.nl)
Rachël van Kempen-Scheffers: communicatiemedewerker
De communicatiemedewerker biedt ondersteuning en geeft uitvoering aan redactionele en
organisatorische taken alsmede de uitvoering van onderdelen van het communicatiebeleid voor de
gemeenteraad.
Bereikbaar onder: {0223 678107 / 06 25476244 / r.scheffers@denhelder.nl)
Christine Bakker-Kansen:
griffiemedewerker
De griffiemedewerker zorgt voor de secretariële en administratieve ondersteuning van de raadsgriffie.
Zo ondersteunt zij de raadsadviseurs bij diverse werkzaamheden.
Bereikbaar onder: (0223 678105 / m.c.kansen@denhelder.nl)

Raadsgriffie - Jaarplan 2018
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------------ ------------·-~-----·---Onderverdeling raadscommissies
De raadscommissies zijn als volgt onderverdeeld:

Raadscommissie Maatschappelijke ontwikkeling
Commissiegriffier: Frank Blok (0223 678103 / f.blok@denhelder.nl)
Sociaal-maatschappelijke onderwerpen:
•
welzijn;
•
sociale zekerheid;
•
volksgezondheid;
•
wijkgericht werken;
•
onderwijs (inclusief volwasseneneducatie);
•
kinderopvang;
•
sport- en jeugdzaken;
•
cultuur.

Raadscommissie Stadsontwikkeling en -beheer
Commissiegriffier: Rob de Jonge (0223 678104 / r.de.jonge@denhelder.nl)
Infrastructurele en ruimtelijke onderwerpen:
•
ruimtelijke ontwikkeling;
• centrumontwikkeling;

•

ISV;

•

volkshuisvesting;
verkeer;
stadsbeheer;
milieu;
energiezaken .

•
•
•
•

Raadscommissie Bestuur en Middelen
Commissiegriffier: Frans Hoogervorst (0223 678102 / f.hoogervorst@denhelder.nl)
Algemeen bestuurlijke, organisatie en financiële onderwerpen:
•
algemeen bestuurlijke zaken en bestuurlijke vernieuwing;
•
openbare orde en (integrale) veiligheid (Brandweer- Politiezaken);
•
personeel en organisatie;
•
communicatie;
•
onderzoek en statistiek;
•
juridische zaken;
•
financiën (inclusief Grondzaken);
•
economische zaken;
•
werkgelegenheid;
•
toerisme;
•
evenementen.
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Auditcommissie

- ----------------------

Commissiegriffier: Rob de Jonge {0223 678104 / r.de.jonge@denhelder.nl)
Financiële onderwerpen:
• voert namens de raad periodiek overleg met de accountant;
• adviseert over het controleprotocol;
• adviseert over de jaarrekening;
• adviseert over het programma van eisen voor de aanbesteding van de accountantscontrole;
• kan de raad adviseren over de kwaliteit van 'governance'.
Presidium

Griffier: Menno Huisman {0223 678101 / m.e.huisman@denhelder.nl)
Het presidium doet aanbevelingen over de organisatie van de werkzaamheden en de werkwijze van de raad
en zijn commissies. Het presidium bestaat uit de voorzitter van de raad (tevens voorzitter van het
presidium) en de fractievoorzitters.
Agendacommissie

Commissiegriffier: Mark Versteeg {0223 678106 / m.versteeg@denhelder.nl)
De agendacommissie stelt de voorlopige agenda vast van de vergaderingen van de raad en de
raadscommissies. De commissie bestaat uit de voorzitter van de raad, de voorzitters van de
raadscommissies en de griffier.
Vertrouwenscommissie

Commissiegriffier: Menno Huisman {0223 678101 / m.e.huisman@denhelder.nl)
De vertrouwenscommissie heeft tot taak de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de
burgemeester voor te bereiden en namens de raad functioneringsgesprekken met de burgemeester te
houden.
Werkgeverscommissie

Commissiegriffier: Menno Huisman {0223 678101 / m.e.huisman@denhelder.nl)
De werkgeverscommissie neemt de dagelijkse gang van zaken van het werkgeverschap van de griffie voor
zijn rekening.
Rekenkamercommissie

Secretaris: Mark Versteeg {0223 678106 / m.versteeg@denhelder.nl)
De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende en in mindere mate
kaderstellende taken door het verrichten van onderzoek. De rekenkamercommissie, die uit drie leden
bestaat, wil daarmee een bijdrage leveren aan het verbeteren van het functioneren van het bestuur van de
gemeente Den Helder op de aspecten doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.·
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