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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 2016 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; 
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 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 voorbereid, toetst en bewaakt; 
 informatievoorziening aan de raad verzorgt; 
 trainingen/opleidingen aan raads-/commissieleden en werkbezoeken voorbereid; 
 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 2016.  
 
 

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 in het jaarplan voor 2016 doelstellingen geformuleerd voor de volgende onderwerpen: 
 
Evaluatie werkwijze raad 
De raad heeft besloten per 1 januari 2016 wijzigingen door te voeren in de werkwijze van de raad en 
commissies en deze direct na het zomerreces van 2016 in het presidium te evalueren. Nieuw element in de 
werkwijze is de flexibele invulling van de maandagavonden tussen de commissie- en raadsvergaderingen. 
Het welslagen van de opzet valt en staat met een actieve deelname van de fracties. In de maanden juni en 
juli wordt een korte evaluatieronde onder de fracties gehouden.  
De resultaten hiervan worden geagendeerd voor het presidium in september 2016.  
 
Planning: tweede en derde kwartaal; 
Doelstelling/resultaat:  evaluatie van de nieuwe werkwijze van raad en commissies; 
Kosten: uren griffie. 
 
Regionale samenwerking – regionale raadscommissie Noordkop 
In 2015 hebben de raden van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel besloten tot 
het instellen van een regionale raadscommissie. Voor de werkwijze van deze commissie is een verordening 
vastgesteld, waarin onder meer is bepaald dat de commissie zich bezig zal houden met de thema’s van de 
Kop Werkt! en de gemeenschappelijke regelingen die de vier gemeenten aangaan. De regionale 
raadscommissie vergadert roulerend in één van de gemeentehuizen. Coördinerend griffier van de regionale 
raadscommissie is de griffier van Den Helder.  
 
Planning: ongeveer vier vergaderingen per jaar; 
Doelstelling/resultaat: versterken van de regionale samenwerking en efficiëntere besluitvorming;  
Kosten: kosten huur externe locatie, inclusief vergaderfaciliteiten (ca € 2.000,- per 

vergadering) en uren griffie. 
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Aanpassen apparatuur raadzaal. 
Op basis van een wens uit het vorige coalitieakkoord dat het individuele stemgedrag van raadsleden 
inzichtelijk moet te worden gemaakt, zijn de technische mogelijkheden hiertoe nader bezien. Dit onderwerp 
is daarna een aantal keren aan de orde geweest in het presidium. 
Gebleken is dat de huidige apparatuur in de raadzaal, maar ook van de Plaza en de Trouwzaal, reeds lang 
zijn afgeschreven en ook hard aan vervanging toe zijn.  
Voor de raadzaal zijn een aantal uitgangspunten op een rij gezet, mede met inachtneming van de huidige 
technische mogelijkheden en wensen. Het uiteindelijke product moet door vervanging en uitbreiding van de 
apparatuur voorzien in camera’s van HD-kwaliteit, een draadloos microfoonsysteem, verhuisbaarheid van de 
installatie, een gebruiksvriendelijk geïntegreerd elektronisch stemsysteem, een automatische registratie van 
de sprekers, een automatische registratie van de spreektijd, beeldschermen in de raadzaal waarop de 
spreektijd, de stemmingen en de beeldregistratie kunnen worden bekeken en een weergave op de website 
van de stemmingen. 
 
De definitieve vervanging hangt - ondanks de verhuisbaarheid van de apparatuur - af van het moment 
waarop duidelijkheid bestaat over de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke organisatie.  
 
De griffie zal in overleg met de organisatie nadere voorstellen doen met betrekking tot de vervanging van de 
installatie. 
 
Planning: voorbereidingen eerste en tweede kwartaal, uitwerking in zomerreces (maar  
 afhankelijk van huisvestingsdiscussie); 
Doelstelling/resultaat:  een kwalitatief goede technische installatie met uitgebreide mogelijkheden; 
Kosten:  nog nader in te vullen. 
 
Oriëntatie (nieuw) raadsinformatiesysteem 
Het contract met de huidige aanbieder van het raadsinformatiesysteem loopt in 2017 af. Dit biedt de 
mogelijkheid te bezien of het huidige raadsinformatiesysteem nog voldoet aan de verwachtingen van de 
gemeenteraad en zijn ondersteuning. Hiervoor is een inventarisatie nodig van de wensen van raadsleden en 
de ambtelijke ondersteuning. Ook is een nadere oriëntatie nodig op wat de markt zoal aanbiedt. Een 
projectplan wordt geagendeerd voor het presidium in maart 2016. 

 
Planning: vierde kwartaal; 
Doelstelling/resultaat: een raadsinformatiesysteem wat voldoet aan de wensen van raadsleden en 

 ambtelijke ondersteuning in 2017;  
Kosten:  uren griffie, gedurende het traject wordt duidelijk welke (eventuele) kosten 

een (nieuw) raadsinformatiesysteem met zich meebrengt. 
 
Videotulen 
Video- en audioregistraties van raads- en commissievergaderingen dienen op een duurzame en economisch 
verantwoorde bewaard en beheerd te worden. Overbrenging van bestanden naar de regionale 
archiefbewaarplaats ligt voor de hand. Echter om dit te kunnen realiseren, moet de vraag te worden 
beantwoord op welke wijze dit kan geschieden, omdat de archiefbewaarplaatsen hierop nog niet zijn 
ingericht en er landelijk nog geen standaarden zijn afgesproken. Met behulp van het Regionaal Historisch 
Centrum Alkmaar (RHCA) en deelname aan het landelijke innovatieprogramma Archief2020 wordt getracht 
op deze vraag een antwoord te verkrijgen en de overbrenging mogelijk te maken. De griffie heeft in dit kader 
een opdrachtgeversrol. 
 
Planning: eerste t/m derde kwartaal; 
Doelstelling/resultaat:  inzichtelijk maken op welke wijze de overbrenging van digitale bestanden 

naar het RHCA kan plaatsvinden; 
Kosten: uren griffie. 



 

5 
 

 
Raadsinformatie ontsluiten als open data 
In 2015 heeft de raadsgriffie deelgenomen aan de pilot ‘Open Raadsinformatie’ van het ministerie van BZK 
en de VNG. Het doel van deze pilot was om een deel van de raadsinformatie als open data te ontsluiten. De 
pilot was succesvol en het onderwerp zal worden toegevoegd aan de digitale agenda 2020 van de VNG. Om 
raadsinformatie structureel als open data te ontsluiten moet nu de volgende stap te worden genomen. 
Hiervoor wordt een multidisciplinair project opgestart met als doel raadsinformatie te ontsluiten als open 
data. 

 
Planning: vierde kwartaal met doorloop in 2017; 
Doelstelling/resultaat:  vergroten van de transparantie van het handelen van de gemeenteraad voor 

burgers en journalistiek;  
Kosten:  uren griffie, uren ICT, uren informatievoorziening en evt. externe 

ondersteuning. 
 
Aanbesteding accountancydiensten 
De overeenkomst met Ernst & Young eindigt per 1 juli 2017 met het uitbrengen van de controleverklaring en 
een verslag van bevindingen behorende bij de jaarrekening 2016 van de gemeente. Voor de boekjaren 2017 
tot en met 2021 dienen de accountancydiensten opnieuw aanbesteed te worden. 
Het verdient aanbeveling in het eerste kwartaal van 2017 een accountant aan te wijzen voor de 
jaarrekeningen 2017 tot en met 2021. Gelet op het feit dat het gehele Europese aanbestedingsproces - van 
benoeming van de beoordelingscommissie tot en met de aanwijzing van de accountant door de raad - een 
periode van circa negen maanden in beslag neemt, wordt het aanbestedingsproces in april/mei 2016 
opgestart. 
 
Planning: tweede kwartaal 2016 tot en met eerste kwartaal 2017; 
Doelstelling/resultaat:  aanwijzing accountant door de raad voor de boekjaren 2017 tot en met 

2021; 
Kosten:  uren griffie, uren concernstaf en inzet raadsleden. 
 
Proces kadernota 
In december 2015 heeft het presidium de griffier opgedragen een alternatief voor de behandeling van de 
kadernota te onderzoeken, onder verwijzing naar de gemeente Hollands Kroon.  Aan de hand van de 
bevindingen wordt nader bezien of er voor de kadernota 2017-2021 een ander voorbereidings-traject wordt 
voorgestaan. Gestreefd wordt naar behandeling van de bevindingen door het presidium in februari 2016. 
 
Planning: eerste kwartaal; 
Doelstelling/resultaat:  memo over alternatief voorbereidingstraject kadernota ten behoeve van het 

presidium; 
Kosten:  uren griffie. 
 
Werkconferentie 21 en 22 april 2016 
Jaarlijks vindt een werkconferentie plaats van de  raad en college van burgemeester en wethouders. Een 
werkgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging uit de raad en uit het college, stelt het programma van de 
conferentie samen. De raadsgriffie ondersteunt de werkgroep. Uitgangspunt is dat het programma 
gevarieerd en educatief wordt. De conferentie wordt over twee dagdelen gehouden (donderdagmiddag/-
avond en vrijdagochtend). Tijdens de conferentie worden presentaties over bepaalde thema’s door derden 
verzorgd. 
 
Planning: voorbereiding in januari-april, werkconferentie op 21 en 22 april; 
Doelstelling/resultaat: het verhogen van de kwaliteit van het gemeentebestuur; 
Kosten:  logistieke kosten € 4.000,--, externe inhuur € 5.000,-- en uren griffie. 
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Werkbezoeken raad en commissies 
In overleg met de commissievoorzitters is in 2014 een begin gemaakt met de ‘citytour’ langs voor de 
betreffende commissie relevante voorzieningen. De eerste gedachte hierbij was een aantal korte 
(kennismakings) bezoeken, in een kort tijdsbestek (dagdeel) te brengen aan voorzieningen en instellingen. 
In de praktijk is gebleken dat dit niet haalbaar is; de tijd is gewoon te kort om een goede indruk te krijgen.  
De ‘citytour’ heeft vanaf 2014 vorm gekregen door het afleggen van ‘reguliere’ werkbezoeken aan de voor de 
commissie/raad relevante instellingen. In 2016 worden deze werkbezoeken, net als in 2015, voortgezet.  
 
Planning:  geheel 2016; 
Doelstelling/resultaat:  commissie en raad kennis laten maken met voor hen relevante 

  voorzieningen/instellingen; 
Kosten:  uren griffie en mogelijk huur bus en catering € 5.000,--. 
 
Jongeren en de raad 
Klas in de raad voor groepen 7 en 8 van de basisschool ‘Klas in de raad’ wordt sinds enige jaren 
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 in 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 2015-2016 zijn op dit 
moment nog aanmeldingen van negen scholen. De uitnodigingen voor het schooljaar 2016-2017 worden 
vóór het zomerreces verstuurd.  
 
Planning:   ontvangst van de reeds aangemelde groepen met betrekking tot het  

  schooljaar 2015-2016 in eerste en tweede kwartaal. Uitnodigingen aan 
scholen voor deelname in het schooljaar 2016-2017 voor het zomerreces 
versturen waarna de uitvoering vanaf het derde kwartaal gespreid over het 
schooljaar 2016-2017 kan plaatsvinden; 

Doelstelling/resultaat:  op speelse wijze kennis maken met het lokaal bestuur, het werk van 
 de gemeenteraad, de gemeenteraadsleden en de burgemeester; 

Kosten: uren griffie en promotiemateriaal (tasjes, kladblokjes, pennen etc). maximaal  
 € 750,--. 
 
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 in het stadhuis uitleg over het werk van een raadslid en de gemeenteraad. Belangrijk 
doel hiervan is de afstand tussen het gemeentebestuur en de jongeren te verkleinen. Raadsleden doen niet 
aan partijpolitiek. Raadslid in de klas voor het voortgezet onderwijs wordt voor het schooljaar 2016-2017 
gecontinueerd. 
 
Planning:  uitnodigingen aan scholen voor deelname in het schooljaar 2016-2017 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 griffie en eventueel promotiemateriaal (tasjes, kladblokjes, pennen etc.) 
maximaal € 500,--. 
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Functioneringsgesprek 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 eens per jaar houden van een functioneringsgesprek met de burgemeester.  
 
In 2015 heeft de vertrouwenscommissie namens de raad de aanbeveling tot herbenoeming van de 
burgemeester voorbereid. De basis voor het te voeren gesprek is de verslaglegging van deze procedure 
alsmede het verslag van en de afspraken uit het vorige functioneringsgesprek. Het gesprek wordt voorbereid 
in, en de resultaten daaruit teruggekoppeld via, het presidium.      
 
Planning: derde 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,--. 
 
Overleg griffier met fracties en wethouders 
Het is goed om de wederzijds verwachtingen elk jaar scherp te houden. Vandaar dat jaarlijks gesprekken 
plaatsvinden 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: tweede en eventueel derde kwartaal; 
Doelstelling/resultaat: duidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen tussen griffier en 

gemeentebestuurders;  
Kosten: uren griffie. 
 
Modernisering Planning & Control 
Mede naar aanleiding van het Rekenkamercommissie-rapport ‘Evalueerbaarheid van beleid’ (juni 2015), 
opmerkingen van de auditcommissie en landelijke ontwikkelingen is in 2015 een plan van aanpak gemaakt 
voor de opvolging van de aanbevelingen en modernisering van de Planning- en Controlcyclus. De uitvoering 
van dit plan van aanpak wordt bewaakt en aangestuurd door een aparte stuurgroep, onder leiding van de 
portefeuillehouder financiën. De griffie neemt deel aan de stuurgroep en bewaakt in dit kader ondermeer de 
betrokkenheid van de gemeenteraad bij dit project. 
 
Planning: gehele jaar; 
Doelstelling/resultaat:  de gemeenteraad (of een vertegenwoordiging daarvan) is op een goede 

manier betrokken bij de modernisering van de Planning & Control; 
Kosten: uren griffie. 
 
Jaarlijkse 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: vierde kwartaal; 
Doelstelling/resultaat:  deskundigheidsbevordering raads- en commissieleden op specifieke 

onderdelen van de gemeentefinanciën en risicobeheersing; 
Kosten: uren griffie. 
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Integriteit 
In 2014 is na de verkiezingen voor raads- en commissieleden een introductiebijeenkomst politieke integriteit 
verzorgd. Daarbij is aangegeven in ieder geval eenmaal per jaar specifiek het onderwerp integriteit aan de 
orde te stellen. Dit kan bijvoorbeeld door een gedragscodesessie, een training morele oordeelsvorming, 
simulaties omgaan met schendingen, evaluatie(s) in het presidium, etc., etc. Door omstandigheden is het in 
2015 niet gekomen van het houden van een bijeenkomst. In de te houden bijeenkomst kan verder worden 
ingespeeld op de gedragscodes die de raad in het eerste kwartaal van 2016 ter besluitvorming krijgt 
aangeboden en de nadere uitwerking hiervan.     
 
Planning:  voor het zomerreces; 
Doelstelling/resultaat:  het bewust worden en blijven van de aspecten van integriteit en hoe om te 

gaan bij (vermoedens van) Integriteitschendingen; 
Kosten:  kosten inhuur € 1.500,-- en uren griffie. 
 
 
RAADSCOMMUNICATIE  
Nieuwe media 
Nieuwe media spelen een grote rol in de wijze waarop doelgroepen kijken naar de gemeenteraad en hoe zij 
informatie over gemeentelijke onderwerpen ontvangen. Waar lange tijd radio, krant en tv onomstreden de 
belangrijkste spelers in het medialandschap waren, komen er steeds meer digitale mediakanalen. Om 
voorstaande redenen is het aan te bevelen de ontwikkelingen van de nieuwe media in kaart te brengen en 
zowel afspraken als ontwikkelpunten te omschrijven. Hiervoor wordt eerst een haalbaarheidsonderzoek 
gedaan op de volgende onderwerpen: 
- Ontwikkelingen: welke media blijven, welke zijn op hun retour en op welke wijze kun je het inzetten (nieuwe 
media is in principe niet geschikt voor alleen zenden); 
- Onderzoeken van welke media andere gemeenteraden (griffies) gebruik maken en wat hun ervaringen zijn 
op dit gebied. Is al ergens duidelijk geworden of het gebruik van nieuwe media een positief effect heeft op de 
mening van inwoners? Welke (interne) afspraken zijn gemaakt over het gebruik van social media?  
- Is het voor onze gemeenteraad wenselijk/haalbaar om gebruik te gaan maken van nieuwe media, en zo ja, 
welke dan? En hoeveel tijd gaat ermee gemoeid om het op een goede manier in te vullen? 
Op basis van de uitkomst van het onderzoek wordt een keuze gemaakt of we, in uitvoering van het 
communicatieplan, nieuwe media (breed) inzetten, en welke afspraken we daar over maken. 
 
Planning: inzet stagiair eerste halfjaar 2016;  
Doelstelling/resultaat:  komen tot een goede sociale media strategie; 
Kosten:  uren begeleiding en stagevergoeding. 
 
Verkiezingen 
Om in 2017 een goede start te kunnen maken met de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen 
in 2018, begint nu al een oriënterende fase. Deze bestaat uit het maken van een inventarisatieronde langs 
de fracties om te vragen wat voor soort ondersteuning van de griffie wordt verwacht op communicatiegebied 
voor en na de verkiezingen. E.e.a. ook in verband met al dan niet politiek actief krijgen van inwoners (doen 
partijen dit of is hiervoor een rol voor de griffie weggelegd?). Aan de hand daarvan wordt een 
onderzoeksopdracht geformuleerd voor een stagiair. 
 
Planning: inventarisatieronde langs fracties eerste kwartaal, inzet stagiair tweede 
  halfjaar 2016; 
Doelstelling/resultaat: eventuele onderzoeken ten behoeve van communicatieplan verkiezingen 

afronden voor de voorbereiding; 
Kosten: uren griffie en stagevergoeding. 
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Steun participerende inwoners 
Bij participerende inwoners wordt steun gezocht om andere inwoners te betrekken. Hiervoor kunnen 
regelmatige bezoekers van de gemeenteraadsvergadering fungeren als ambassadeurs. Zij krijgen enkele 
VIP-kaartjes om andere inwoners te motiveren ook raadsvergaderingen te bezoeken (peer to peer principe). 
Als ‘dank’ wordt voor deze ambassadeurs nog een leuke geste bedacht.  
 
Planning:   doorlopend; 
Doelstelling/resultaat:  andere inwoners betrekken bij lokale politiek; 
Kosten:    uren griffie en kosten geste. 
 
Wijkbezoeken 
Vanaf mei 2015 sluiten de raadsleden aan bij het initiatief van de wethouders. De voorbereiding gaat in 
overleg met de griffie. Na een jaar kan een evaluatie plaatsvinden om te kijken of het wenselijk is dat het 
wijkbezoek in deze gecombineerde samenstelling wordt gecontinueerd.   
 
Planning: afhankelijk van planning college; 
Doelstelling/resultaat: de relatie met de burgers te versterken en raadsleden krijgen een beter 

beeld bij wat er speelt in de wijk. De vertegenwoordigers van/uit de wijk 
krijgen inzicht in de taken en rollen van de raad en worden daarnaast zo 
mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van beleid; 

Kosten: afhankelijk van continuering samenwerking. 
 
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 tien) inwoners van Den Helder 
zich aanmelden voor “Over de Kook”. Nieuw is dat aan dit project een thema verbonden wordt waardoor 
betrokkenen zich gericht kunnen aanmelden. Raadsleden krijgen twee VIP-kaarten om hun relaties voor 
deze activiteit uit te nodigen.   
 
Planning: tweede en vierde kwartaal; 
Doelstelling/resultaat: 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 gemeentelijk beleid; 

Kosten: € 1.500,-- en uren griffie. 
 
Gast van de raad 
Vanwege een verminderde belangstelling van deze activiteit wordt ‘Gast van de raad’ niet meer maandelijks 
georganiseerd, maar nog een maal per kwartaal. Tijdens ‘Gast van de raad’ krijgen maximaal vijf gasten de 
gelegenheid een kijkje te nemen in de keuken van de gemeenteraad. Raadsleden krijgen VIP-kaarten voor 
deze activiteit, om uit te delen aan hun relaties. 
 
Planning: ieder kwartaal; 
Doelstelling/resultaat: burgers 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 gemeentelijk beleid; 

Kosten:  broodmaaltijd en uren griffie. 
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Informatiefolder Raadsbreed 
Een gemeenteraad die haar burgers vertegenwoordigt moet die ook regelmatig informeren, anders weten de 
inwoners niet waarmee hun vertegenwoordigers bezig zijn. Geïnformeerde mensen worden geïnteresseerde 
mensen. Geïnteresseerde mensen worden betrokken mensen. Een grotere betrokkenheid kan de afstand 
tussen publiek en politiek verkleinen. Eigen ‘raadspagina’s’ in een folder die huis-aan-huis verspreid wordt, 
geven de gemeenteraad de gelegenheid de regie in eigen hand te nemen/houden als het gaat om het sturen 
van het communicatieproces. De rol van de raad en de inbreng die de verschillende fracties hebben komen 
dan beter uit de verf.  
 
Planning:  1x per kwartaal;  
Doelstelling/resultaat: inwoners weten wat er speelt in de raad. Zij zijn op de hoogte van de rol van 

de raad en van wat de raad voor hen kan betekenen. Inwoners weten 
waarvoor, hoe en wanneer ze de raad(sleden) kunnen bereiken; 

Kosten:  € 12.000,-- per jaar.  
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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. 
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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 2015 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 en agendacommissie. Daarnaast ondersteunt hij de raadsgriffie op veel verschillende 
gebieden.  
 
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)  
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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. 

 
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’.  
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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 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 evaluatiecommissie voert namens de raad (functionerings)gesprekken namens de raad met 
burgemeester.  
 
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 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.  
 
 
 
 


