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¥ 

Memo 

Datum: 4 maart 2008 

Aan: Presidium 

Van: Raadsgriffie, mr. drs. M. Huisman 

Onderwerp: Functioneringsgesprek tussen raad en griffier 

 

 

Geachte leden van het presidium, 

 
Tijdens de vorige vergadering van het presidium is door de voorzitter een korte notitie toegezegd ten 
aanzien van het (jaarlijks) te houden functioneringsgesprek van de gemeenteraad met de griffier. 
Hierover het volgende.  
 
De gemeenteraad is formeel de werkgever van de raadsgriffier. De gemeenteraad is echter een 
orgaan wat bestaat uit personen die weer onderdeel uitmaken van een politieke fractie, de belangen 
zijn divers en zeer verschillend. Het houden van functioneringsgesprekken behoort hierbij niet tot de 
kernactiviteit van de raad. In de praktijk van nu blijkt voorts dat elke gemeenteraad de werkgeversrol 
op haar geheel eigen wijze invult. Soms is het het presidium of de agendacommissie, soms een 
individueel raadslid, soms een aantal raadsleden, soms de burgemeester. Ook blijkt dat het de griffier 
zelf is die aandringt op een functioneringsgesprek. Binnen onze gemeente is dit tot op heden ook 
onduidelijk.  
 
Een griffier werkt in een redelijke veranderlijke en niet altijd voorspelbare werkomgeving. Daarom is 
het in ieder geval van belang dat er een vast moment van reflectie komt. Dit is ook van belang voor de 
gemeenteraad die vaak naast hun baan het raadswerk erbij doen en hierdoor vele verschillende 
prioriteiten hebben. De gemeenteraad heeft veel baat bij een goed functionerende griffier. Het kan 
ervoor zorgen dat zij hun toegedachte rol en functioneren bij de invoering van het dualisme op een 
professionelere manier kunnen vervullen en een goede sparringpartner zijn voor de raad. 
 

De raad kan zijn bevoegdheden op het punt van de rechtspositie delegeren, bijvoorbeeld aan het 

presidium. Het presidium kan vervolgens bepaalde bevoegdheden mandateren aan een persoon, 

bijvoorbeeld de voorzitter van het presidium (i.c. de burgemeester). Hoewel de burgemeester bij wet 

geen hiërarchische positie ten opzichte van de griffier heeft, is hij wel voorzitter van de gemeenteraad 

(en in onze werkwijze ook van het presidium en de agendacommissie) en vanuit deze hoedanigheid 

werkt hij (zeer) nauw samen met de griffier. Vanuit dit oogpunt verdient het daarom aanbeveling dat 

het presidium de burgemeester (in hoedanigheid als voorzitter van de gemeenteraad, presidium en 

agendacommissie) het mandaat verleend voor het houden van een functioneringsgesprek met de 

griffier.  Immers, een direct leidinggevende is er voor de raadsgriffier eigenlijk niet, omdat de griffier de 

hoogste ambtenaar binnen de griffie is. Vandaar dat de burgemeester kan optreden als ware de direct 

leidinggevende en om die reden ook het functioneringsgesprek voert. Uiteraard kan voorafgaand aan 

dit gesprek door de fractievoorzitters bij de burgemeester input worden geleverd. Terugkoppeling over 

de gevolgde procedure en (de sfeer van) het gesprek verzorgt de burgemeester, desgevraagd, 

mondeling, aangezien het gesprek een vertrouwelijk karakter heeft.  

 
Wat wordt er van het presidium gevraagd? 

Het presidium wordt gevraagd de burgemeester het mandaat te verlenen tot het voeren van het 

functioneringsgesprek met de griffier.  

 

 


