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1. Inleiding 

De griffier legt jaarlijks aan het presidium een jaarplan voor. Het jaarplan van de griffie 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 2013 levert. Daarnaast is het een sturingsmiddel voor de raadsgriffier en een leidraad voor 
de raadsgriffie: wat mag de raad van de medewerkers verwachten?  
 

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, burgers 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, 

evaluatiecommissie, 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.  
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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 2013.  
 

3. Doelstellingen 
 
Het uitgangspunt is dat de raadsgriffie 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). In bijlage 2 is een 
schematisch overzicht opgenomen van de verdeling van de activiteiten over het jaar. 
 
De raadsgriffie heeft het jaarplan voor 2013 doelstellingen geformuleerd voor een aantal onderwerpen, in 
het bijzonder rond drie kernactiviteiten: 
 
1. Voorbereiding verkiezingen.  
2. Bestuurscultuur. 
3. Evaluatie werkwijze raad. 
 
Deze onderdelen worden, samen met de anderen, hieronder nader uitgewerkt.  
 
1. Voorbereidingen verkiezingen 
Inwerkprogramma nieuwe raads- en commissieleden 
In maart 2014 vinden de verkiezingen voor de gemeenteraden plaats. Hiervoor moeten tijdig de nodige 
voorbereidingen worden getroffen. Een belangrijk onderdeel is het maken van een inwerkprogramma om 
(potentieel) nieuwe raads- en commissieleden voor te bereiden op hun taken. In dit inwerkprogramma 
moet onder meer invulling worden gegeven aan de volgende zaken: 
 het organiseren van bijeenkomsten, cursussen en trainingen waarin vakinhoudelijke informatie wordt 

verstrekt; 
 een presentatie van de afdelingen van de gemeente, waarin de afdelingen hun belangrijkste 

werkzaamheden toelichten; 
 het creëren van een handleiding waarin de belangrijkste informatie is na te lezen; 
 
Planning:   in het vierde kwartaal 2013 krijgt het presidium het inwerkprogramma ter  
   vaststelling aangeboden. 
Doelstelling/resultaat:  Het inwerkprogramma voor de nieuwe raads- en commissieleden moet de 
 raads- en commissieleden in de gelegenheid stellen hun werkzaamheden 
 naar behoren te kunnen uitvoeren. 
Kosten:  uren raadsgriffie. 
 
Communicatieplan 
Voor de verkiezingen wordt een apart communicatieplan opgesteld, welke tweeledig is. Enerzijds is het 
plan gericht op opkomstbevordering met als boodschap: ga stemmen, anderzijds op het aantrekken van 
(potentiële) nieuwe raadsleden met als boodschap: word raadslid. Items in het communicatieplan zijn: wat 
kunnen we in de aanloop naar de verkiezingen doen/organiseren? Welke middelen zetten we in naast de 
landelijke campagne? Gaan we nog met een ouderwetse stemwijzer aan de slag of zetten we in op nieuwe 
middelen en welke zijn dan geschikt. Maar ook in relatie tot het budget, bezuinigingen dus minder geld 
voor uitgebreide campagne, wat kiezen we dan nog wel en wat hebben we minimaal nodig.  
 
Introductieprogramma 
Het introductieprogramma bevat diverse workshops. 
 
Voor de opkomstbevordering wordt de workshop ‘Gemeentepolitiek & Burger’ georganiseerd. In deze 
workshop kunnen burgers op enthousiaste wijze aan de slag met het politieke bedrijf, waarbij meer inzicht 
verkregen wordt in bestuurlijke verhoudingen, (on)mogelijkheden bij besluitvorming, hoe benut de 
gemeenteraad ideeën en denkkracht van inwoners zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen, 
hoe ontstaat de coalitie, wat verdiend een raadslid eigenlijk, hoe oefen je invloed uit als burger etc. 
Deelnemers kruipen tijdens de workshop in de huid van een politicus en krijgen een bijzonder kijkje achter 
de schermen van één van de meest besproken beroepsgroepen in de krant van het afgelopen jaar. 
 
Voor het aantrekken van nieuwe raadsleden organiseren wij de workshop ‘Gemeenteraad, is dat wat voor 
mij’ (wat wordt er van je gevraagd als gemeentebestuurder). Onderwerpen: basis geschiedenisles over 
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staatsrecht en een les over hoe de lokale gemeenteraad werkt, hoe werken politieke partijen, rol ambtelijke 
organisatie, raadsvergadering naspelen, speeddate met raadsleden, hoe word ik raadslid. 
 
De workshops worden begeleid door de burgemeester en de griffier (desgewenst in samenwerking met 
Prodemos) 
 
Planning:  Communicatieplan tweede kwartaal (juni in presidium) 
 Introductieprogramma vierde kwartaal 2013 (met eventueel een vervolg in het 

eerste kwartaal 2014) 
Doelstelling/resultaat: kloof tussen burger en politiek verkleinen, opkomst bij verkiezingen bevorderen 

en (potentiële) nieuwe raadsleden enthousiasmeren 
Kosten:  evt. externe inhuur: € 4.000,--;  
 uren griffie. 
 
Digitaal werken na de gemeenteraadsverkiezingen 
Nadat een gebruikerstestgroep vanuit de raad vanaf mei 2012 de iPad, voorzien van het Raads Informatie 
Systeem app, heeft kunnen testen, wordt na diverse tussentijdse evaluatiemomenten de balans 
opgemaakt. Aan de hand van de hun opgedane ervaring wordt bezien of en op welke wijze het gebruik van 
een tablet kan worden voortgezet door de nieuwe raadsleden. Daarnaast zal de afdeling Facilitair 
Bedrijf/ICT in het kader van Het Nieuwe Werken het bedrijfsconcept Bring Your Own Device de softmatige 
mogelijkheden onderzoeken, zodat te allen tijde informatie op de diverse platformen beschikbaar is.  
Het presidium wordt een, in samenwerking met de afdeling ICT, uitgewerkt voorstel voorgelegd. 
 
Planning:  tweede kwartaal (voor het zomerreces). 
Doelstelling/resultaat: wijze van faciliteren computerapparatuur aan raadsleden na de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2014. 
Kosten:   uren griffie + ICT 
 
2. Bestuurscultuur 
Werkconferentie 7 en 8 februari 2013. 
Jaarlijks vindt een werkconferentie plaats waarbij wordt gewerkt aan de verbetering van de cultuur, 
verhouding en omgangsvormen binnen raad en college en onderling. De werkconferentie die was gepland 
op 9 en 10 november 2012 (gecombineerd met een werkbezoek) ging wegens onvoldoende aanmeldingen 
niet door. In de werkconferentie komt de bestuurscultuur uitgebreid aan de orde. De conferentie wordt over 
twee dagdelen gehouden (donderdagmiddag/-avond en vrijdagochtend). Voor de voorbereiding van de 
werkconferentie is een werkgroep opgericht met daarin een vertegenwoordiging uit de raad en het college 
van burgemeester en wethouders, ondersteund door de raadsgriffie. De conferentie wordt extern begeleid.  
 
Planning: Voorbereiding in januari/februari 2013, werkconferentie op 7 en 8 februari 
 2013. 
Doelstelling/resultaat: verbeteren van de bestuurscultuur werkwijze van de raad.  
Kosten: logistieke kosten € 4.000,--. 
 externe inhuur: € 5.000,--. 
 uren raadsgriffie. 
 
3. Evaluatie werkwijze raad 
Op 2 april 2012 heeft de raad besloten (RB12.0081) een aantal wijzigingen in de werkwijze van raad en 
commissies door te voeren waarmee wordt beoogd de politieke discussie in de raad te stimuleren. Deze 
wijzigingen zijn na het zomerreces van 2012 geëffectueerd. 
Naar aanleiding van een evaluatie in december 2012 heeft het presidium (op 17 december) besloten de 
nieuwe werkwijze voort te zetten en na het zomerreces van 2013 een nieuwe evaluatie te houden. 
Aan de hand van de evaluatie in 2013 kan worden bezien in hoeverre regelingen dienen te worden 
aangepast. 
 
Planning:  derde kwartaal; 
Doelstelling/resultaat: beoordelen en waar mogelijk verbeteren van de nieuwe werkwijze van raad en 

commissies; 
Kosten:  uren griffie. 
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Actualiseren verordeningen en regelingen (n.a.v. evaluatie werkwijze en als overdracht voor nieuwe 
raad): Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 
van Den Helder 2014 en Verordening op de raadscommissies 2014 
In april 2012 heeft de gemeenteraad besloten de raads- en commissievergaderingen op een nieuwe wijze 
in te richten. Met de nieuwe werkwijze wordt beoogd meer dan voorheen het debat met elkaar aan te gaan. 
De werkwijze is na het zomerreces van 2012 ingegaan. In december 2012 heeft een evaluatie 
plaatsgevonden, waarna het presidium heeft besloten om de nieuwe werkwijze in 2013 voort te zetten en 
na het zomerreces van 2013 een nieuwe evaluatie te houden. Aan de hand van deze evaluatie en de 
uitkomsten van de werkconferentie in februari 2013 kunnen de betreffende verordeningen worden 
aangepast. De verordeningen zullen, waar mogelijk, zoveel mogelijk in de pas lopen met de VNG 
(standaard) verordeningen. 
 
Planning:   derde kwartaal 2013. 
Doelstelling/resultaat: actueel bestand van verordeningen door deze te analyseren op actualiteit en zo 

nodig te wijzigen. 
Kosten:   uren raadsgriffie. 
 
4. Jongeren en de raad 
Jongerengemeenteraad 
De raad vindt het belangrijk dat jongeren meedenken over onderwerpen die ook jongeren aangaan. In 
2009 heeft de griffie in samenwerking met Prodemos (destijds het Instituut voor Publiek en Politiek) de 
eerste Jongerengemeenteraad (destijds ‘wegwijsdag’) georganiseerd. De Jongerengemeenteraad laat 
jongeren in de leeftijd van 14 tot 19 jaar ervaren hoe gemeentelijk beleid tot stand komt en hoe 
besluitvormingsprocessen verlopen. Voor één dag vervullen de jongeren de rol van gemeenteraadslid en 
gaan in het stadhuis aan het werk om concrete plannen te bedenken. Na de afsluitende 
Jongerengemeenteraadsvergadering (geleid door de voorzitter van de raad) wordt het winnende project ter 
uitvoering aangeboden aan het college. Voor het schooljaar in 2012-2013 zijn de uitnodigingen verstuurd. 
 
Deze dag houdt veel meer in dan het alleen het realiseren van het winnende voorstel; 80% van wat de 
leerlingen opsteken met dit project gebeurt in de voorbereiding en op de dag zelf. Dat een project 
bijvoorbeeld niet uitgevoerd wordt doet dus weinig af aan wat er met een dergelijke dag wordt beoogd.  
 
Planning:  Jongerengemeenteraad tweede kwartaal. Uitnodigingen aan scholen voor 

deelname in het schooljaar 2013-2014 voor het zomerreces versturen. 
Doelstelling/resultaat: jongeren hebben meer inzicht in de werkwijze van het lokaal bestuur en zijn 

politieke bewuster. 
Kosten:  maximaal € 7.500,--, inclusief vergoeding Prodemos, facilitaire zaken en uren 

griffie. 
 
Raadslid in de klas voortgezet onderwijs 
De gemeenteraad heeft in mei 2004 het voorstel ‘raadslid in de klas’ aanvaard. Raadsleden van diverse 
politieke partijen geven bij toerbeurt op school of in het stadhuis uitleg over het werk van een raadslid en 
de gemeenteraad. Een belangrijk doel hiervan is de afstand tussen gemeentebestuur en de jongeren te 
verkleinen. De gastcolleges vinden niet plaats in verkiezingstijd (eerste kwartaal 2014) en de raadsleden 
doen niet aan partijpolitiek. Raadslid in de klas voor het voortgezet onderwijs wordt in 2013 gecontinueerd. 
 
Planning:  uitnodiging aan scholen voor deelname in het schooljaar 2013-2014 voor het 

zomerreces versturen waarna de uitvoering vanaf het derde kwartaal gespreid 
over het schooljaar kan plaatsvinden. 

Doelstelling/resultaat: jongeren hebben meer zicht op en inzicht in het lokaal bestuur en het werk van de 
gemeenteraad en de gemeenteraadsleden. 

Kosten:  uren raadsgriffie en eventueel promotiemateriaal (tasjes, kladblokjes, pennen etc. 
maximaal € 500,--). 

 
Klas in de raad groep 7 en 8 
De griffie heeft in 2009 het project ‘raadslid in de klas’ in aangepaste vorm en onder de naam ‘Klas in de 
raad’, voor het eerst 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 2012-2013 zijn op dit moment nog aanmeldingen van acht scholen voor minimaal tien groepen. 
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De uitnodigingen voor het schooljaar 2013-2014 worden voor het zomerreces verstuurd. Gezien de 
doelgroep is het geen probleem dit project in verkiezingstijd te laten plaatsvinden.  
 
Planning:  ontvangst van de reeds aangemelde groepen met betrekking tot het schooljaar 

2012-2013 in eerste en tweede kwartaal. Uitnodigingen aan scholen voor 
deelname in het schooljaar 2013-2014 voor het zomerreces versturen waarna de 
uitvoering vanaf het derde kwartaal gespreid over het schooljaar kan plaatsvinden.  

Doelstelling/resultaat: op speelse wijze vergroten van het zicht op en het inzicht in het lokaal bestuur, het 
werk van de gemeenteraad, de gemeenteraadsleden en de burgemeester. 

Kosten:  uren raadsgriffie en promotiemateriaal (tasjes, kladblokjes, pennen etc. maximaal 
€ 750,--). 

 
5. Bekendmaken werkwijze raad, commissies en griffie binnen de ambtelijke organisatie 
De griffie krijgt vanuit de gemeentelijke organisatie nog steeds veel vragen binnen over de procedures 
voor commissie en raad. Personeelsverloop bij de afdelingen kan mede een oorzaak zijn dat het niet 
altijd duidelijk is hoe de raad en de commissies kunnen worden bediend als het bijvoorbeeld gaat om 
de aanlevering van stukken, agendering van voorstellen en wat de rol van de griffie hierin is. Binnen de 
organisatie wordt geïnventariseerd of behoefte bestaat aan een nadere toelichting over wat de griffie in dit 
verband voor de organisatie kan betekenen. Bijeenkomsten op basis van de inventarisatie kunnen op 
teamniveau plaatsvinden.  
 
Planning:  tweede kwartaal 2013. 
Doelstelling/resultaat: de ambtelijke organisatie heeft een helder beeld van de werkwijze van de griffie en 

kan hier adequaat op inspelen. 
Kosten:   uren raadsgriffie. 
 
6. Professionalisering raadsleden: cursussen/trainingen  
Voor het goed functioneren van de raad is een scholings- en trainingsprogramma voor raadsleden 
verzorgd. Dit loopt over meerdere jaren, mede ook in relatie tot de kosten. In het kader van dit programma 
is de raad 2010 geschoold op het gebied van gemeentefinanciën en debatvaardigheden. In 2011 zijn 
voorzitterstrainingen gegeven aan de commissievoorzitters. Ook is een training gemeentefinanciën voor de 
commissieleden verzorgd. In 2012 is voor de raadsleden een training spreken in het openbaar 
georganiseerd. Daarnaast is een training in omgaan met de media voorgenomen. Deze training ging niet 
door wegens te weinig aanmeldingen. Contractueel dient deze alsnog op korte termijn te worden gegeven.  
 
Planning:  training omgaan met de media, 1e kwartaal. 
Doelstelling/resultaat:  de raadsleden in staat brengen hun taken goed te kunnen uitvoeren en  daarvoor 

hen in de gelegenheid stellen een adequaat opleidingstraject te  laten doorlopen. 
Kosten:  € 3.500,--. 
 uren raadsgriffie. 
 
7. Evaluatiegesprek burgemeester 
Voor zowel de burgemeester (het krijgen van constructieve feedback) als de raad (het goed en zorgvuldig 
invulling geven aan het materiële werkgeverschap) is het van belang ‘functieonderhoud’ te plegen. Een 
middel hiervoor is het houden van evaluatiegesprekken tussen de burgemeester en de gemeenteraad. 
Evaluatiegesprekken zijn een bruikbaar instrument om de relaties binnen het gemeentebestuur (raad, 
burgemeester, college) zakelijk en professioneel op niveau te houden en om de driehoek burgemeester – 
secretaris – griffier optimaal te laten samenwerken en functioneren.  
 
In 2011 heeft de evaluatiecommissie het eerste gesprek met de burgemeester gevoerd. In het derde jaar 
van de ambtsperiode van de burgemeester organiseert de griffier een tweede evaluatiegesprek tussen 
evaluatiecommissie en de burgemeester. Hierbij worden de oorspronkelijke wederzijdse verwachtingen en 
toezeggingen naast de feitelijke ervaringen gelegd en geven betrokkenen feedback op elkaars 
functioneren.  
 
Planning:  eerste kwartaal. 
Doelstelling/resultaat: de relaties binnen het gemeentebestuur (raad, burgemeester, college) zijn zakelijk 

en professioneel op niveau. De samenwerking tussen burgemeester, secretaris en 
griffier is optimaal, net als het functioneren van deze driehoek.  

Kosten:   maximaal € 500,- 
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8. Informeel overleg presidium – college 
Transparantie over rollen, taken en bevoegdheden maar ook transparantie over de inrichting van het 
besluitvormingsproces zijn continu aandachtspunten voor raad en college. Mede aan de hand van de 
bestuurlijke agenda kan worden afgesproken bij welke onderwerpen de raad in een voorbereidende fase 
betrokken wenst te worden en op welke wijze dat geschiedt. Ook kan worden gesproken over de wijze 
waarop de raad geïnformeerd wenst te worden over de voortgang van specifieke dossiers. 
Het presidium acht het wenselijk (in 2012 tijdens de eerste gezamenlijke bijeenkomst uitgesproken) 
hierover twee keer per jaar een informeel overleg te hebben met het college van burgemeester en 
wethouders. Daarbij wordt gedacht aan de maanden april en oktober. 
 
Planning:  tweede en vierde kwartaal; 
Doelstelling/resultaat: afstemming verwachtingen over besluitvormingstrajecten en de 

informatievoorziening. 
Kosten:  uren griffie. 
 
9. Overleg griffier met fracties en wethouders 
Om de wederzijds verwachtingen helder te hebben, vinden gesprekken plaats tussen de griffier en (een 
delegatie van personen van) fracties. Voor een compleet beeld vindt ook een gesprek plaats tussen de 
griffier en de wethouders.  
 
Planning:  derde kwartaal; 
Doelstelling/resultaat: duidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen tussen griffier en 

gemeentebestuurders.  
Kosten:  uren griffie. 
 
10. Onderzoekscommissie Willemsoord 
De raad heeft op 17 december 2012 een motie aangenomen waarbij het volgende besloten is: “Alvorens 
concrete opdrachten voor het college te formuleren een in te stellen tijdelijke commissie ex artikel 82 
Gemeentewet onderzoek te laten doen naar alle facetten en randvoorwaarden die met betrekking tot de 
exploitatie van Willemsoord van belang zijn.” Ter uitvoering van deze motie dient in het eerste kwartaal een 
onderzoekscommissie Willemsoord te worden ingesteld en een verordening op de onderzoekscommissie 
2013 te worden vastgesteld. De onderzoekscommissie wordt in haar werkzaamheden ondersteund vanuit 
de griffie. 
 
Planning:  eerste kwartaal 
Doelstelling/resultaat: instelling onderzoekscommissie en vaststelling van de verordening op de 

onderzoekscommissie 
Kosten:  uren griffie 
 
Planning:  eerste, tweede en derde kwartaal; 
Doelstelling/resultaat: ondersteuning van de onderzoekscommissie; 
Kosten:  uren griffie + een nog nader te bepalen onderzoeksbudget. 
 
11. Raadscommissie verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen 
De raad heeft aangegeven twee keer per jaar (in maart en september) door het college van burgemeester 
en wethouders in commissieverband geïnformeerd te willen worden over de gang van zaken bij en de 
exploitaties van Willemsoord B.V, Zeestad C.V./B.V en de N.V. Port of Den Helder. 
Daarnaast vindt het presidium het wenselijk dat de raad periodiek wordt geïnformeerd over andere 
verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen, zoals de Luchthaven B.V/C.V. Den Helder Airport, 
V.o.f. ’t Oost, de veiligheidsregio en de Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord Holland (GrGa). 
 
Om de periodieke rapportages en andere onderwerpen betreffende de verbonden partijen voldoende 
bestuurlijke aandacht te kunnen geven zonder dat de werkzaamheden van de reguliere commissies in het 
gedrang komen, wordt gedacht aan het instellen van een aparte raadscommissie voor verbonden partijen 
en gemeenschappelijke regelingen. Deze commissie heeft wel een lagere vergaderfrequentie dan de 
reguliere vakcommissies. 
 
Planning:  tweede en derde kwartaal; 
Doelstelling/resultaat: Instelling van de commissie Verbonden partijen en Gemeenschappelijke 

Regelingen en aanpassing van de verordening op de raadscommissies; 
Kosten:  Uren griffie + € 2.500,- extra presentiegelden commissieleden. 
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12. Workshop Ernst & Young  
Met de accountant is afgesproken dat jaarlijks door de accountant een workshop wordt gegeven voor 
raads- en commissieleden over een nader te bepalen onderwerp. Het onderwerp wordt bepaald in overleg 
met de auditcommissie. 
 
Planning:  derde/vierde kwartaal 2012; 
Doelstelling/resultaat: Workshop voor raads- en commissieleden over een nader te bepalen onderwerp; 
Kosten:  Uren griffie; de workshop maakt onderdeel uit van de overeenkomst met de 

accountant en leidt niet tot extra kosten. 
 
13. Actueel houden van de procedures van de griffie 
De griffie heeft in 2012 en de jaren daarvoor al haar interne werkprocedures beschreven in een (digitaal) 
handboek. Het gaat over globaal 60 procedures, waarin gedetailleerd is weergegeven welke 
uitvoeringshandelingen moeten worden verricht bij bijvoorbeeld het verwerken van de raadsinstrumenten 
(moties, amendementen e.d.), het - al dan niet tussentijds - benoemen van raadsleden en het houden van 
raads- en commissievergaderingen. Om dit handboek actueel te houden, worden alle procedures jaarlijks 
bekeken en waar nodig geactualiseerd. Dit gebeurt in ieder geval periodiek om de twee weken door in elk 
werkoverleg volgens een van tevoren opgesteld schema drie procedures tegen het licht te houden. 
Daarnaast worden procedures direct tussentijds aangepast als concrete wijzigingen in de werkwijze 
daartoe aanleiding geven.  
 
Planning:  geheel 2013. 
Doelstelling/resultaat:  de procedures van de raadsgriffie actueel houden. 
Kosten:   uren raadsgriffie. 
 
14. Raadscommunicatie 
Alle communicatieactiviteiten en/of middelen dragen bij aan het bereiken van de volgende algemene 
doelstellingen: 
 Betere herkenbaarheid gemeenteraad. 
 Verbeteren van vertrouwen. 
 Vergroten van betrokkenheid. 
 
Raadscommunicatiebeleidsplan 
Het in 2007 opgestelde raadscommunicatieplan ‘Hoe de kloof een klik kan worden’, moet worden 
geëvalueerd. Omdat dit een omvangrijk project is dat veel onderzoek en tijd vergt, wordt eerst een 
stappenplan opgezet. 
 
Planning: derde kwartaal. 
Doelstelling/resultaat: onderzoeken op welke wijze en met welke methodes het 

raadscommunicatieplan het beste kan worden geëvalueerd, en een nieuw c.q. 
aangepast plan kan worden opgezet. 

Kosten:  uren griffie. 
 
Huidige middelen handhaven, verder ontwikkelen en/of verbeteren. 
Informatiepagina Raad & Daad 
Twee pagina’s in het Helders Weekblad op donderdag, huis aan huis. In 2013 vervalt de rubriek ‘De buurt 
van…’. Hiervoor in de plaats wordt de rubriek ‘De agenda van…’ geïntroduceerd.  
 
Planning:  eenmaal per vier/vijf weken. 
Kosten:  € 13.000,-- + uren griffie. 
 
Gast van de Raad 
Maandelijks krijgen maximaal vijf gasten de gelegenheid een kijkje te nemen in de keuken van de 
gemeenteraad. In 2012 is een actieve benadering geïntroduceerd richting  jongeren die de 18 jarige leeftijd 
hadden bereikt. Dit heeft geen extra gasten opgeleverd. In 2013 worden verenigingen actief benaderd. Het 
presidium wordt hierover afzonderlijk bij de evaluatie geïnformeerd. 
 
Planning: iedere maand. 
Kosten:  € 500,-- + uren griffie. 
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Over de kook 
‘Over de kook’ is een interactief project dat de drempel in het contact tussen de raad en burger moet 
verlagen. Op een vooraf bepaalde datum kunnen maximaal 25 (minimaal 10) inwoners van Den Helder 
zich aanmelden voor “Over de kook”. Vanwege de grote belangstelling naar aanleiding van de actieve 
benadering in 2012, wordt ‘Over de kook’ in 2013 twee maal georganiseerd. Het presidium wordt hierover 
afzonderlijk bij de evaluatie geïnformeerd. 
 
Planning: tweede en vierde kwartaal. 
Kosten: € 1.500,-- + uren griffie. 

 
Flyers 
Om de projecten ‘Gast van de Raad’ en ‘Over de Kook’ onder de aandacht te brengen bij de inwoners van 
Den Helder, worden flyers gedrukt met uitleg over deze projecten. Om de aandacht voor de projecten 
warm te houden, worden flyers -met aangepaste tekst- herdrukt. 
 
Planning: eerste kwartaal. 
Kosten: € 500,--. 
 
Nieuwe activiteit 
Woensd@g 
Woensd@g is de interne nieuwsbrief van de gemeente Den Helder. Elke maand wordt een stukje geplaatst 
over nieuws vanuit de gemeenteraad en/of de griffie. 
 
Planning:  Maandelijks 
Doelstelling/resultaat: Personeel informeren over het doen en laten van de gemeenteraad en 

nieuwsfeiten van de raad en/of de griffie 
Kosten:  uren griffie 
 
15. Werkbezoeken raad/commissie 
Voor het verbreden en uitwisseling van kennis over een bepaald onderwerp/thema kan een werkbezoek (al 
dan niet in combinatie met een uitwisseling met een andere gemeente) voor de raad zijn meerwaarde 
hebben. Raadsleden vinden ook dat het bekijken van zaken op locatie een toegevoegde waarde heeft. Ze 
zijn positief over de bijkomende voordelen van de minder formele omgang die zij met elkaar hebben tijdens 
de werkbezoeken. Onderzocht wordt het uitgestelde werkbezoek aan kustgemeente Vlissingen, met als 
doel inzage in economisch toerisme c.q. innovatie, alsnog te laten plaatsvinden.   
 
Verder maakt de griffie in overleg met commissievoorzitters een lijst met instanties/onderwerpen die in 
aanmerking komen voor een themabijeenkomst en/of werkbezoek die in een kort tijdbestek kunnen worden 
voorbereid in het geval een commissievergadering uitvalt of op een afzonderlijk tijdstip te organiseren. Dat 
kan bijvoorbeeld een vervolgbezoek zijn aan de huisvuilcentrale HVC (in het kader van ontwikkelingen op 
het gebied van duurzaamheid en innovatie), een bezoek aan Jongerencentrum De Postbrug in Den Helder 
(in het kader van de aangeboden diverse jongerenactiviteiten) en een werkbezoek aan de Provinciale 
Staten. De lijst wordt in samenwerking met de gemeentelijke organisatie opgesteld, omdat de raad ook 
door het college van burgemeester en wethouders voor werkbezoeken wordt uitgenodigd.  
 
Planning:  opstellen lijst themabijeenkomsten 1e kwartaal. 
Doelstelling/resultaat: kennisverbreding voor raads- en commissieleden.  
Kosten:   logistiek maximaal € 10.000,- 
   uren griffie 
 
16. Bestuurlijke uitwisselingen Hollands Kroon en Texel 
Na een herindeling/fusie vormen, sinds 1 januari 2012, de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen 
en Wieringermeer de nieuwe fusiegemeente Hollands Kroon. In het kader van gezamenlijke belangen en 
onderlinge afstemming in de toekomst acht de raad het van belang om in minder formele sfeer een 
bestuurlijke uitwisseling met deze buurgemeente te hebben. Daarnaast zal Den Helder in het derde 
kwartaal, in het kader van de jaarlijkse bestuurlijke uitwisseling, het bestuur van de gemeente Texel een 
bezoek brengen aan Den Helder. 
 
Planning:  voorjaar (Hollands Kroon) en najaar (Texel). 
Doelstelling/resultaat: op informele wijze contact leggen, informatie-uitwisseling en netwerken. 
Kosten:   logistiek maximaal € 4.000,- 
   uren griffie 
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17. Oriëntatie regionalisering rekenkamerfunctie 
In september 2012 is een regionale conferentie gehouden over de inrichting van de lokale 
rekenkamer(functie). Voor deze conferentie waren raadsleden, griffiers en voorzitters van de 
rekenkamercommissies (deze laatsten als toehoorder) uit de Kop van Noord-Holland uitgenodigd. Tijdens 
de conferentie is onder meer de mogelijkheid voorgelegd een regionale rekenkamerfunctie in te vullen. De 
nieuwe gemeente Schagen staat positief tegenover een regionale benadering van de rekenkamerfunctie. 
Dit in tegenstelling tot de gemeenten Hollands Kroon en Texel, die de mogelijkheid van enige vorm van 
samenwerking op dit gebied (tot nu toe) afwijzen. Aangezien de gemeente Schagen openstaat voor een 
vorm (of vormen) van samenwerking, verdient een gezamenlijke oriëntatie een kans en zal in het eerste 
half jaar nader worden onderzocht. Een terugkoppeling van het resultaat vindt plaats via het presidium.  
 
Planning:  tweede kwartaal  
Doelstelling/resultaat: er is duidelijkheid over de haalbaarheid van een regionale rekenkamerfunctie.  
Kosten:  uren griffie. 
 
18. Evaluatie rekenkamercommissie 
De rekenkamercommissie heeft in 2008 voor het laatst een zelfevaluatie gedaan. Nu, vijf jaar later, is het 
zinvol opnieuw te evalueren. Door (zelf)evaluatie krijgt de commissie een goed beeld van haar sterke en 
zwakke punten en krijgt men inzichtelijk welke aanpassingen wenselijk of noodzakelijk blijken. Een 
excellent werkende rekenkamercommissie is beter in staat de raad te ondersteunen in zijn kaderstellende 
en controlerende taken. 
 
Planning:  derde kwartaal 
Doelstelling/resultaat: verdere optimalisatie van de rekenkamerfunctie teneinde de raad nog beter te 

ondersteunen bij zijn kaderstellende en controlerende taken. 
Kosten:  uren griffie + onderzoeksbudget rekenkamercommissie. 
 
19. Digitale ondertekening besluitvorming 
Momenteel worden stukken die in de raad en commissies zijn behandeld, analoog 
verwerkt. Dit komt mede doordat de raadsbesluiten en commissieadviezen nog niet digitaal worden 
ondertekend. Het digitaal tekenen van raadsbesluiten en commissieadviezen zorgt ervoor dat de digitale 
keten zich sluit waardoor geen papier meer nodig is in dit proces. Bovendien verkort het de verwerkingstijd 
aanzienlijk waardoor de organisatie, maar ook burgers eerder over de juiste documenten kunnen 
beschikken. 
 
Planning:  eerste kwartaal. 
Doelstelling/resultaat: efficiëntere inrichting van proces verwerking raads- en commissiestukken. 
Kosten:  uren griffie + ICT/bestuursondersteuning. 
 
20. Afhandeling aangenomen moties 
De huidige manier waarop de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de afdoening van aangenomen 
moties is divers. Het ontbreekt de raad daardoor aan overzicht en mogelijkheden voor controle. Om de grip 
van de raad te versterken, wordt ieder kwartaal een bestuurlijke voortgangsrapportage verstuurd. Hierin 
wordt gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering. Daarnaast wordt de raad bij de begroting 
geïnformeerd over de afhandeling van alle aangenomen moties van dat jaar. 
 
Planning:  eerste kwartaal. 
Doelstelling/resultaat: het college informeert de raad eens per kwartaal en via de planning & control 

cyclus over de voortgang van de afhandeling van aangenomen moties. 
Kosten:  uren griffie + bestuursondersteuning. 
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Bijlage 1:  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.  

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. 
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Samenstelling: wie is wie bij de raadsgriffie 
 
Per 31 december 2012 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:  raadsgriffier 
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. 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 678105 / 06 25476244 / RHS@denhelder.nl)  
 
Christine Bakker-Kansen: griffiemedewerker 
De griffiemedewerker zorgt voor de secretariële en administratieve ondersteuning van de raadsgriffie. Zo 
ondersteunt zij de raadsadviseurs/commissiegriffiers bij diverse werkzaamheden. 
 
Bereikbaar onder: (0223 678105 / m.c.kansen@denhelder.nl)  
 
Onderverdeling raadscommissies 
De raadscommissies zijn als volgt onderverdeeld: 
 
Raadscommissie Maatschappelijke ontwikkeling  
Sociaal-maatschappelijke onderwerpen:  

 welzijn; 
 sociale zekerheid; 
 volksgezondheid; 
 wijkgericht werken; 
 onderwijs (inclusief volwasseneneducatie); 
 kinderopvang; 
 sport- en jeugdzaken; 
 cultuur. 
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Raadsadviseur/commissiegriffier: Frank Blok (0223 678103 / f.blok@denhelder.nl)  
 
Raadscommissie Stadsontwikkeling en -beheer  
Infrastructurele en ruimtelijke onderwerpen: 

 ruimtelijke ontwikkeling; 
 centrumontwikkeling; 
 ISV;  
 volkshuisvesting; 
 verkeer; 
 stadsbeheer;  
 milieu;  
 energiezaken. 

 
Raadsadviseur/commissiegriffier: Rob de Jonge (0223 678104 / r.de.jonge@denhelder.nl)  
 
Raadscommissie Bestuur en Middelen  
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. 

 
Raadsadviseur/commissiegriffier: Frans Hoogervorst (0223 678102 / f.hoogervorst@denhelder.nl)  
 
Auditcommissie 
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’.  

 
Secretaris: Rob de Jonge (0223 678104 / r.de.jonge@denhelder.nl)  
 
Presidium 
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 presidium) 
en de fractievoorzitters. 
 
Secretaris: Menno Huisman (0223 678101 / m.e.huisman@denhelder.nl)  
 
Agendacommissie 
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.  
 
Evaluatiecommissie 
De evaluatiecommissie voert namens de raad (functionerings)gesprekken namens de raad met 
burgemeester.  
 
Secretaris: Menno Huisman (0223 678101 / m.e.huisman@denhelder.nl)  
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Werkgeverscommissie 
De werkgeverscommissie neemt de dagelijkse gang van zaken van het werkgeverschap van de griffie voor 
zijn rekening. 
 
Secretaris: Menno Huisman (0223 678101 / m.e.huisman@denhelder.nl)  
 
Rekenkamercommissie 
De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende en in mindere mate 
kaderstellende taken door het verrichten van onderzoek. De rekenkamercommissie, die uit drie raadsleden 
en vier externe 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.  
 
Secretaris: Mark Versteeg (0223 678106 / m.versteeg@denhelder.nl)  
 
 


