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1. Inleiding 
De griffier legt jaarlijks aan de gemeenteraad (door tussenkomst van het presidium) een jaarverslag 
(in het eerste kwartaal van het lopende jaar) en een jaarplan (beiden afzonderlijk) voor.  
 
Het jaarplan van de raadsgriffie gaat in op de positie en rol van de raadsgriffie bij het ondersteunen en 
adviseren van de gemeenteraad in 2010. Daarbij wordt een globaal beeld geschetst van de taken die 
de raadsgriffie uitvoert en welke uitgangspunten de raadsgriffie voor zichzelf hanteert.  
 
Het jaarplan is voor de raad (door tussenkomst van het presidium) een sturingsmiddel en geeft een 
helder beeld van de prestaties die in 2010 moeten worden neergezet. 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 organistie. 
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 en ad hoc door 

de raad ingestelde commissies; 
• begeleiding van onderzoek op zich neemt; 
• 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 begeleid. 
• 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 secretaris voor afstemming van de werkzaamheden en de processen.  
 
Met dit jaarplan worden, naast de genoemde ‘normale’ taakuitoefening en de uitgangspunten die de 
raadsgriffie daarbij hanteert, doelen gesteld voor 2010. Deze komen hieronder aan bod. 
 

3. Doelstellingen 
 
Hierboven is al aangegeven dat de onderstaande opsomming van doelen naast de reguliere 
werkzaamheden van de raadsgriffie komen. Onder de reguliere werkzaamheden wordt verstaan de 
raadsadvisering, procesondersteuning, coaching, coördinatie raadscommissies en de logistieke 
ondersteuning (zie ook de bijlage 1). Voor een totaaloverzicht van de werkzaamheden kan worden 
verwezen naar het jaarverslag van de raadsgriffie.  
 
Voor 2010 heeft de raadsgriffie het jaarplan rond een aantal kernactiviteiten opgebouwd, te weten: 
 
1. Verkiezingen (maart 2010); 
2. Werkwijze raad; 
3. Digitale informatievoorziening. 
 
Ad. 1: Verkiezingen (maart 2010) 
Inwerkprogramma nieuwe raadsleden 
Na de gemeenteraadsverkiezing op 3 maart 2010, treedt op 11 maart 2010 de raad in zijn nieuwe 
samenstelling aan. Voor de nieuwe raad is een inwerkprogramma geschreven dat op 18 januari 2010 
door het presidium is vastgesteld. Het inwerkprogramma voor de nieuwe raads- en commissieleden 
moet de raads- en commissieleden in de gelegenheid stellen hun werkzaamheden naar behoren te 
kunnen uitvoeren. Zo is onder meer voorzien in:  
• 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. 
 
Planning:   januari voor wat de vaststelling van het inwerkprogramma betreft. 
Doelstelling/resultaat:  het hebben van een inwerkprogramma waarmee de nieuwe raad goed wordt 

voorbereid op zijn werkzaamheden, waarbij het inwerkprogramma bijdraagt 
aan de bovengenoemde doelstelling. 

Kosten:   uren raadsgriffie 
uren ambtelijke organisatie. 

 
Exit gesprekken vertrekkende raadsleden 
Zo spoedig mogelijk na de gemeenteraadsverkiezingen worden exitgesprekken gevoerd met de 
vertrekkende raadsleden. De griffie zal de vertrekkende raadsleden hiervoor uitnodigen en daarbij 
formulieren verstrekken. Zaken die daarbij aan de orde komen zijn o.a.: 

• Wijze waarop onderwerpen worden behandeld; 
• Welke aandachtspunten zijn er ten aanzien van het functioneren van de oude raad en welke 

punten zouden de komende periode meer aandacht verdienen? 
• Vergadercultuur; 
• Voorbereiding van de vergaderingen; 
• Ontwikkelingen voor Den Helder; 
• Adviezen aan toekomstige raadsleden; 
• Reden voor het niet herkiesbaar zijn. 

 
Planning:   maart/april. 
Doelstelling/resultaat:  ervaringen en opvattingen van raadsleden over bovenstaande onderwerpen 

inzichtelijk maken door gestructureerde exitgesprekken te voeren aan de hand 
van een exitformulier (conclusies vastleggen op papier). 

Kosten:   uren raadsgriffie.  
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Ad. 2: Werkwijze raad 
Tijdens een raadsconferentie voor het zomerreces kan het overdrachtsdocument van de oude raad 
aan de nieuwe raad over de werkwijze worden besproken. Hierbij kan in worden gegaan op de te 
behouden waardevolle zaken en dingen die anders moeten. Daarnaast komen in ieder geval aan bod:  
1. Functioneren raad en taakopvatting.  
2. Samenspel raad, college en ambtelijke organisatie.  
3. Organisatie van en binnen het raadswerk.  
4. Informatievoorziening aan de raad.  
De conferentie kan eventueel extern worden begeleid.  
 
Planning:  tweede kwartaal, week 25 
Doelstelling/resultaat: bespreken overdrachtsdocument van oude aan nieuwe raad in verband met 

de werkwijze door een raadsconferentie voor het zomerreces te organiseren.  
Kosten:   uren raadsgriffie 
   Logistieke kosten € 1.000,- 
   Evt. externe inhuur: € 5.000,- 
 
Ad. 3: Digitale informatievoorziening 
De lijst van ingekomen stukken via internet beschikbaar stellen 
De toegankelijkheid en beschikbaarheid van stukken is van groot belang voor een goede 
voorbereiding door de raadsleden. Op dit moment kunnen raadsleden de ingekomen stukken niet 
direct via de lijst met ingekomen stukken via het internet raadplegen. Om de toegankelijkheid van de 
ingekomen stukken te bevorderen is het van belang dat de stukken via de lijst direct zijn te 
raadplegen. 
 
Planning:  2e kwartaal. 
Doelstelling/resultaat:  het verbeteren van de toegankelijkheid van de ingekomen stukken door  de 

ingekomen stukken direct raadpleegbaar te laten zijn via de lijst met 
ingekomen stukken. 

Kosten:   uren raadsgriffie, ICT, eventueel nieuw/uitbreiding softwarepakket. 
 
Daarnaast zijn voor 2009 de andere doelen geïnventariseerd ten aanzien van de volgende 
onderwerpen: 
 
A. Evaluaties: werkwijze raad en accountant; 
B. Jongeren en de raad: wegwijsdag en raadslid in de klas (voortgezet onderwijs en klassen 7 en 8 

basisonderwijs); 
C. Professionalisering raad; 
D. 100 dagen gesprek burgemeester; 
E. Notitie debatvoering; 
F. Notitie burgerparticipatie; 
G. Digitale informatievoorziening; 
H. Raadscommunicatie. 
I. Werkbezoek raad; 
J. Handboek praktische informatie raad; 
K. Leesbaarheid begroting; 
L. Actualiseren verordeningen; 
M. Procedures/processen griffie; 
N. Mandaatregeling griffie(r); 
 
Hieronder zijn de bovenstaande onderwerpen nader uitgewerkt. 
 
A. Evaluaties 
Evaluatie werkwijze raad 
In 2008 is het vergadersysteem Helderberaad geëvalueerd. Bij de behandeling van het rapport 
“Helderberaad, een jaar later” (juli 2008) is afgesproken dat de evaluatie eind 2009 wordt herhaald, 
zodat de resultaten hiervan kunnen worden betrokken bij de vaststelling van de werkwijze zodra de 
nieuwe raad is geïnstalleerd.  
In november 2009 zijn de enquêteformulieren uitgezet onder de raadsleden, commissieleden, 
fractieassistenten, collegeleden, directieleden, ambtelijk management en een kleine groep overigen. 
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De resultaten worden in de vorm van een rapportage in februari 2010 aangeboden aan het presidium. 
De rapportage kan daarmee worden gezien als een overdrachtsmoment van de oude raad naar de 
nieuwe raad over de werkwijze van de raad. 
 
Planning:  februari. 
Doelstelling/resultaat:  een actuele evaluatie van de werkwijze van de raad vóór de verkiezingen in 

maart 2010 aan de hand van een rapportage die in januari 2010 is opgesteld 
en ter behandeling in het presidium van februari 2010 is aangeboden. 

Kosten:   uren raadsgriffie.  
 
Evaluatie accountant 
Op 23 februari 2005 heeft de raad Ernst & Young Accountants aangewezen als accountant als 
bedoeld in artikel 213, lid 2 van de gemeentewet voor de boekjaren 2005 t/m 2009 (raadsbesluit No. 
15/Griffie 2005). Het college van burgemeester en wethouders heeft vervolgens - bij wijze van 
uitvoering van het raadsbesluit - met Ernst & Young een overeenkomst afgesloten.  
De overeenkomst met Ernst & Young geldt voor 5 boekjaren, namelijk de boekjaren 2005 t/m 2009.  
Dit houdt in dat het contract in principe na afronding van de controle op de jaarrekening 2009 (per mei 
2010) is beëindigd. In artikel 3.2 van de overeenkomst met Ernst & Young is echter de mogelijkheid 
opgenomen de overeenkomst maximaal 2 keer met één jaar te verlengen. Van de eerste 
verlengingsmogelijkheid wordt gebruik gemaakt over het boekjaar 2010.  
Voor de controle op het boekjaar 2011 heeft de raad nog een keuzemogelijkheid. 
 
Planning:   (uiterlijk) oktober. 
Doelstelling/resultaat:  een keuze kunnen maken tussen verlenging van het contract met Ernst & 

Young Accountants met 1 jaar voor de controle op het boekjaar 2011 of het in 
2010 opstarten van een Europese aanbesteding van accountancydiensten. de 
evaluatie is uiterlijk in oktober 2010 afgerond en er is een keuze gemaakt 
tussen een eenmalige verlenging van het contract met Ernst & Young voor het 
boekjaar 2011 en het in 2010 opstarten van een europese aanbesteding. 

Kosten: uren raadsgriffie,  
uren inkoopfunctionaris (Concernstaf),  
inhuur externe expertise € 3.500,- (evt. aanbestedingstraject). 

 
B. Jongeren en de raad 
Raadslid in de klas voortgezet onderwijs 
In mei 2004 is het voorstel ‘raadslid in de klas’ aanvaard. De kern ‘raadslid in de klas’ is dat 
raadsleden van diverse politieke partijen bij toerbeurt op school of op het stadhuis uitleg geven over 
het werk van een raadslid en de gemeenteraad. Belangrijk doel hierbij is de afstand tussen 
gemeentebestuur en de jongeren te verkleinen. Gastcolleges vinden niet plaats in verkiezingstijd en er 
wordt niet aan partijpolitiek gedaan. Raadslid in de klas wordt in 2010 gecontinueerd. In verband met 
het inwerkprogramma van de nieuwe raad zal de nadruk van de uitvoering na het zomerreces komen 
te liggen.  
 
Planning:  scholen worden voor het zomerreces (eind tweede kwartaal) aangeschreven, 

waarna de daadwerkelijke uitvoering zich kan concentreren in het derde en 
vierde kwartaal. 

Doelstelling/resultaat:  uitleg geven en begrip creëren voor werkzaamheden raadslid door als 
raadslid in de klas op het voortgezet onderwijs is uitgevoerd. 

Kosten:   uren raadsgriffie. 
 
Raadslid in de klas groep 7 en 8 
In 2004 is het voorstel ‘raadslid in de klas’ aanvaard. De kern van ‘raadslid in de klas’ is dat 
raadsleden van diverse politieke partijen bij toerbeurt aan het voortgezet onderwijs op school of op het 
stadhuis uitleg geven over het werk van een raadslid en de gemeenteraad. Belangrijk doel hierbij is de 
afstand tussen gemeentebestuur en de jongeren te verkleinen, waarbij niet aan partijpolitiek wordt 
gedaan. In 2009 is ‘raadslid in de klas’ ook, in aangepaste vorm, voor het eerst aangeboden aan de 
groepen 7 en 8 van alle scholen van het basisonderwijs in Den Helder. Na het zomerreces hebben 4 
groepen (totaal ongeveer 90 leerlingen) kennis gemaakt met de werkzaamheden van de 
gemeenteraad. Voorafgaand aan de presentatie en een rollenspel in de raadzaal zijn de leerlingen 
door de burgemeester ontvangen op zijn werkkamer. Voor 2010 zijn al verschillende aanmeldingen 
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binnen. Het project wordt in 2010 gecontinueerd. In verband met het inwerkprogramma van de nieuwe 
raad zal de nadruk van de uitvoering na het zomerreces komen te liggen.  
 
Planning:  scholen worden voor het zomerreces (eind tweede kwartaal) aangeschreven, 

waarna de daadwerkelijke uitvoering zich kan concentreren in het derde en 
vierde kwartaal. 

Doelstelling/resultaat:  uitleg geven en begrip creëren voor werkzaamheden raadslid en het 
gemeentebestuur door verschillende groepen te laten deelnemen aan het 
project. 

Kosten:   uren raadsgriffie. 
 
Wegwijsdag 
De raad vindt het belangrijk dat jongeren meedenken over onderwerpen die ook jongeren aangaan. 
Een middel om jongeren hierbij te betrekken is een zogenoemde ‘Wegwijsdag’. In 2009 is in 
samenwerking met het Instituut voor Publiek en Politiek de eerste ‘Wegwijsdag’ georganiseerd. Deze 
dag laat jongeren in de leeftijd van 14 tot 19 jaar zien hoe gemeentelijk beleid tot stand komt en maakt 
jongeren politiek bewust. Leerlingen bedenken concrete projectvoorstellen binnen een thema dat in 
overleg met de scholen is vastgesteld. Na de afsluitende jeugdraadsvergadering (voorgezeten door de 
voorzitter van de raad) wordt het ‘winnende’ project ter uitvoering aangeboden aan het college. Na de 
eerste succesvolle ‘Wegwijsdag’ van 2009 wordt in 20101 vervolg gegeven aan dit project.   
 
Planning:  tweede kwartaal behoefte inventarisatie bij scholen. Aan de hand hiervan 

eventueel een verdere uitwerking in tweede/derde kwartaal en definitieve 
uitvoering in vierde kwartaal. 

Doelstelling/resultaat: jongeren politiek bewust maken door de ‘Wegwijsdag” te organiseren. 
Kosten:  budget voor onderwerp dat uiteindelijk door jongeren wordt gekozen, 

maximaal € 7.500,- inclusief kleinere facilitaire zaken en uren griffie. 
 
C. Professionalisering raad: cursussen/trainingen in het kader van het inwerkprogramma 
Voor het goed functioneren van de raad is het van belang dat een goed scholings- en 
trainingsprogramma voor raadsleden wordt verzorgd. Dit kan 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. In ieder geval is het van groot belang de raad op korte termijn te scholen op het gebied van 
gemeentefinanciën en debatvaardigheden. Deze trainingen zijn reeds ingepland. Daarnaast zijn 
bijvoorbeeld trainingen denkbaar over het snel opnemen van teksten, het voorzitten van 
vergaderingen en het omgaan met pers en publiciteit. Tijdens een bijeenkomst met de raad op 15 
maart 2010 zal worden geïnventariseerd aan welke trainingsonderdelen de raad verder prioriteit wil 
geven. Op basis daarvan zal een trainingsprogramma worden opgesteld en zullen data worden 
gepland. 
 
Planning:  week 19 training gemeentefinanciën,  

week 23 training debatvaardigheden,  
2e kwartaal opstellen trainingsprogramma voor het tweede halfjaar en voor 
2011. 

Doelstelling/resultaat:  de raad in staat te brengen zijn taken goed te kunnen uitvoeren en daarvoor 
de raad in de gelegenheid stellen een adequaat opleidingstraject te laten 
doorlopen. 

Kosten:   € 20.000,-   
 
D. 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 door middel van 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.  
 
Planning:  3e/4e kwartaal. 
Doelstelling/resultaat:   De relaties binnen het gemeentebestuur (raad, burgemeester, college) 

zakelijk en professioneel op niveau houden en de driehoek burgemeester – 
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secretaris – griffier optimaal laten samenwerken en functioneren. Hiervoor een 
eerste evaluatiegesprek tussen (afvaardiging) raad en burgemeester 
organiseren, waarbij de oorspronkelijke wederzijdse verwachtingen en 
toezeggingen naast de feitelijke ervaringen zijn gelegd en betrokkenen 
feedback hebben gegeven op elkaars functioneren.  

Kosten:   maximaal € 1.000,- 
 
E. Nota debatvoering 
De kwaliteit van het debat was bij de evaluatie van Helderberaad in 2008 het meest opvallende 
onderwerp dat voor verbetering vatbaar is ten aanzien van de werkwijze van raad en commissies. Een 
punt dat daarbij naar voren is gebracht is dat de raad en de commissies nog teveel de discussie 
aangaan met het college c.q. de portefeuillehouder in plaats van met elkaar. Om het onderling debat 
te stimuleren is toen afgesproken dat onderwerpen alleen als bespreekpunt op de raadsagenda 
komen als er minimaal één bespreekpunt is geformuleerd. In de evaluatie van 2009 komt naar voren 
dat de debatvoering niet verbeterd is. In 2010 wordt er een notitie Debatvoering opgesteld waarin 
concrete voorstellen worden gedaan om de inhoudelijke discussies in commissie- en 
raadsvergaderingen te stimuleren. 
 
In de notitie wordt in ieder geval ingegaan op het moment van agenderen van onderwerpen, de wijze 
van behandeling, het betrekken van derden, de rol van de voorzitter, het benoemen van debatpunten, 
het gebruik van spreekgestoelten, de orde van de raadsvergadering en het organiseren van 
debattrainingen.  
 
Planning:   uiterlijk 1 mei startnotitie, in 4e kwartaal volgt nota.  
Doelstelling/resultaat:  bevordering van inhoudelijke discussies in commissie- en raadsvergaderingen 

door een startnotitie Debatvoering aan te bieden aan het presidium, waarna 
de nota Debatvoering volgt. 

Kosten:   uren raadsgriffie,  
inhuur externe expertise € 2.500,-,  

 
F. Startnotitie Burgerparticipatie 
Bij de vaststelling van de inspraakverordening (2009) heeft de raad gevraagd om een nota 
Burgerparticipatie. In deze nota dient te worden uitgewerkt op welke wijze doelgroepen worden 
betrokken bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid.  
De startnotitie is een eerste aanzet van de raad tot beleidsontwikkeling op het gebied van 
Burgerparticipatie. In de startnotitie wordt ingegaan op de begripsbepaling, de verschillende 
participatievormen, de voorwaarden waaraan dient te worden voldaan en mogelijke knelpunten. 
Voorts wordt een aanzet gegeven voor de verdere voorbereiding van notitie Burgerparticipatie en de 
bestuurlijke afstemming daarbij. 
 
Planning:   2e kwartaal (voor zomerreces).  
Doelstelling/resultaat:  kaderstelling door de raad met betrekking tot de inzet van het instrument 

Burgerparticipatie ten behoeve van een verbetering van de kwaliteit van 
gemeentelijk beleid en het draagvlak daarvoor. Hiervoor is een startnotitie 
Burgerparticipatie aangeboden ter behandeling in de commissie Bestuur en 
Middelen.  

Kosten:   uren griffie 
uren concernstaf,  
uren communicatie 

 
G. Digitale informatievoorziening 
Optimaliseren raadsinformatiesysteem (Risbis). 
Verbetering van het raadsinformatiesysteem (http://gemeenteraad.denhelder.nl) is een continu proces. 
Voor 2010 zijn een aantal verbeteringen gepland: 
• Alle beleidsnota’s die zijn vermeld in de afzonderlijke programma’s van de programmabegroting 

zijn op een overzichtelijke wijze digitaal raadpleegbaar; 
• Toevoegen van geluidsweergaven aan de commissievergaderingen; 
• Ingekomen brieven zijn digitaal raadpleegbaar; 
• Actualiseren van de verordeningen; 
• Hogere actualiteit van de berichten onder het tabblad ‘actueel’. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/
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Planning:   geheel 2010. 
Doelstelling/resultaat:  een goede digitale informatievoorziening voor raadsleden, commissieleden en 

overige gebruikers door de gewenste aanpassingen uit realiseren. 
Kosten:   uren griffie 
 
Website toegankelijk en actueel houden 
Vanuit het perspectief van raadscommunicatie is het van belang dat de toegankelijkheid en actualiteit 
van de website van de raad http://gemeenteraad.denhelder.nl wordt gewaarborgd. Daarnaast wordt 
de serviceverlening op de site uitgebreid door informatieverstrekking in de vorm van documenten die 
een toevoeging zijn voor raad en inwoners. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van moties, 
raadsvragen, strategische documenten, P&C documenten e.d. op de internetsite. 
 
Planning:  2e kwartaal (voor zomerreces). 
Doelstelling/resultaat: meer actuele en verbeterde digitale informatievoorziening voor de raad en 

andere gebruikers door bovengenoemde aanpassingen te realiseren. 
Kosten:    uren griffie, 

uren ICT. 
 
Verbeteren zichtbaarheid van de Rekenkamercommissie op de website 
Op dit moment is op de gemeentelijke website de Rekenkamercommissie slecht vindbaar. Bovendien 
oogt de indeling van het gedeelte van de Rekenkamercomissie wat rommelig. Het is de bedoeling de 
website te updaten en een overzichtelijke indeling te geven. Daarbij is ook van belang dat het 
gedeelte van de Rekenkamercommissie gemakkelijker te vinden zal zijn voor bezoekers van de 
gemeentelijke website. 
 
Planning:  Januari 2010 
Doelstelling/resultaat: de Rekenkamercommissie is gemakkelijker te vinden op de gemeentelijke 

website. Onderzoeksrapporten zijn beter toegankelijk voor burgers en andere 
belangstellenden. Hiervoor is een overzichtelijke en goed vindbare plek op de 
gemeentelijke website voor de Rekenkamercommissie gerealiseerd alsmede 
een betere toegankelijkheid tot gepubliceerde onderzoeksrapporten. 

Kosten:   uren griffie,  
uren communicatie 

 
H. Raadscommunicatie (Nathalie) 
Naast de introductie van bovengenoemde activiteiten en/of middelen worden eerder ingevoerde 
succesvolle communicatieactiviteiten in 2010 gecontinueerd.  
 
Doel:  
Alle communicatieactiviteiten en/of -middelen dragen bij aan het bereiken van de volgende algemene 
doelstellingen: 
- Betere herkenbaarheid gemeenteraad. 
- Verbeteren van vertrouwen. 
- Vergroten van de betrokkenheid. 
 
Activiteiten: 
Informatiepagina Raad & Daad: maandelijks twee pagina’s in het Helders Weekblad op donderdag, 
huis aan huis (eenmaal per maand). Kosten: € 20.000,-- 
 
‘Gast van de Raad’: maandelijks krijgen maximaal vijf gasten de gelegenheid een kijkje te nemen in de 
keuken van de gemeenteraad (5 tot 6 keer per jaar). Kosten: uren raadsgriffie. 
 
‘Over de Kook’: interactief project dat de drempel in het contact tussen raad en burger moet verlagen   
(eenmaal per jaar: in tweede kwartaal). Kosten: € 750,-- 
 
Wijkbezoek: raad bezoekt als geheel jaarlijks (tweede kwartaal) een wijk (gebleken is dat 
organisatorisch gezien twee wijkbezoeken niet mogelijk zijn). Kosten: € 7.500,-- 
 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/
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Flyers:  om de aandacht voor ‘Gast van de Raad’ en ‘Over de Kook’ warm te houden worden flyers 
gemaakt (eerste kwartaal). Kosten: € 500,-- 
 
Kosten: de kosten van de communicatieactiviteiten worden in zijn totaliteit geraamd op € 30.000,--. 
 
Vanuit het perspectief van raadscommunicatie is voorts van belang dat de website van de raad 
http://gemeenteraad.denhelder.nl actueel wordt gehouden en de serviceverlening op de site wordt 
uitgebreid (zie hierboven).  
 
I. Werkbezoek raad 
Voor het verbreden en uitwisseling van kennis op 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. In verband daarmee is het voornemen in derde kwartaal een themawerkbezoek 
te laten plaatsvinden. Voorstel is dit te laten samenvallen met de opening/start van het politieke jaar in 
augustus. Suggestie worden kortgesloten via het presidium  
 
Planning:  3e kwartaal (augustus/september) 
Doelstelling/resultaat kennisverbreding c.q. intervisie voor raadsleden door een themawerkbezoek 

te organiseren.  
Kosten:   Logistiek: € 7.500,-- 
 
J. Handboek praktische informatie raad 
In augustus 2008 is een handboek geschreven waarin praktische informatie voor raads- en 
commissieleden en fractieassistenten is opgenomen. Hierin zijn onder meer opgenomen 
huishoudelijke aangelegenheden, rechtspositionele zaken en procedurele aspecten (o.a. formats voor 
moties en amendementen, informatie over wensen- en bedenkingenprocedure). Dit document is een 
handig naslagwerk voor raadsleden en zal ook zeker met de nieuwe raad van meerwaarde zijn. Het 
handboek dient echter te worden geactualiseerd.  
 
Planning:   tweede kwartaal. 
Doelstelling/resultaat:  het bestaande handboek actualiseren, zodat een up-to-date handboek 

beschikbaar is voor de raad. 
Kosten:   uren raadsgriffie. 
 
K. Leesbaarheid begroting (check Rob) 
In 2008 heeft de werkgroep verbetering leesbaarheid begroting aanbevelingen aan het college 
gedaan voor de programmabegroting 2009. Burgemeester en wethouders hebben deze 
aanbevelingen ter harte genomen. De werkgroep was voornemens het college van burgemeester en 
wethouders in 2009 nadere aanbevelingen doen voor het verbeteren van de kwaliteit van de 
programma’s door de beoogde maatschappelijke effecten concreter te maken, de daarvoor te 
ondernemen activiteiten specifieker te benoemen en prestatie-indicatoren te bepalen. Ter 
voorbereiding hierop werd gedacht aan het uitwerken van een pilot in samenwerking met de 
ambtelijke organisatie. In overleg is gekozen voor het programma Integrale veiligheid. Van de zijde 
van de ambtelijke organisatie is echter aangegeven dat geen kans is gezien dit project in 2009 op te 
pakken. 
Na het zomerreces van 2010, nadat de werkgroep opnieuw bemenst is, wordt de nadere uitwerking 
van het programma Integrale Veiligheid ter hand genomen. Waar mogelijk en wenselijk wordt gebruik 
gemaakt van externe expertise. 
 
Planning:   oktober start werkgroep, uitvoering pilot 4e kwartaal. 
Doelstelling/resultaat:  een verbeterde programmabegroting waardoor de raad beter in staat wordt 

gesteld invulling te geven aan  de kaderstellende en controlerende rol van de 
raad. 

een herstart van de Werkgroep verbetering leesbaarheid begroting. Uitvoering van de pilot is ter hand 
genomen, waarbij gestreefd wordt naar afronding in februari 2011. 
Eindproduct is een voorbeeldprogramma die als leidraad kan dienen voor het 
opstellen van de programmabegroting 2012. 

Kosten:   uren griffie, 
uren ambtelijke organisatie (Concernstaf, VVH), 
inhuur externe expertise € 12.000,-. 

http://gemeenteraad.denhelder.nl/
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L. Actualiseren verordeningen 
Actualiseren Reglement van orde voor gemeenteraad en Verordening op de raadscommissies 
Het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van 
Den Helder 2007 en de Verordening op de raadscommissies 2007 worden in het eerste kwartaal van 
2010 geactualiseerd en aangepast aan de uitkomsten van de evaluatie(s) van Helderberaad. De 
concepten voor de gewijzigde verordeningen worden door het huidige presidium vastgesteld en ter 
besluitvorming aangeboden aan de nieuwe raad. Mogelijk moeten naar aanleiding van de evaluatie(s) 
Helderberaad ook nog een aantal andere verordeningen aangepast worden. Dit zal in een later 
stadium duidelijk worden. De verordeningen zullen zoveel mogelijk in de pas lopen met de VNG 
Modelverordeningen. 
 
Planning:   eerste kwartaal 2010. 
Doelstelling/resultaat: actueel bestand van verordeningen door deze te analyseren op actualiteit en 

zo nodig te wijzigen. 
Kosten:   uren griffie. 
 
Actualiseren verordening Rekenkamercommissie 
Sinds de vaststelling van de verordening op de Rekenkamercommissie van 2005 zijn er een aantal 
zaken gewijzigd of inmiddels achterhaald. In 2008 is er een wijziging doorgevoerd met betrekking tot 
de vergoeding van de externe leden. Het verdient de aanbeveling dat de gehele verordening wordt 
geactualiseerd. 
 
Planning:  derde kwartaal 2010 
Doelstelling/resultaat: ervoor zorgen dat de Rekenkamercommissie op een adequate manier kan 

(blijven) vergaderen door een actuele verordening Rekenkamercommissie. 
Kosten:   uren griffie,  

uren juridische zaken 
 
Actualiseren gedragscode raad 
In 2003 is door de raad een gedragscode vastgesteld voor de leden van de gemeenteraad en het 
college van b&w. Het verdient aanbeveling deze gedragscode voor de raadsleden te actualiseren, 
zodat deze in de pas loop met de ontwikkelingen van deze tijd op het gebied van bestuurlijke 
integriteit. Daarnaast dient de gedragscode op onderdelen tekstueel te worden gewijzigd.  
 
Planning:  2e kwartaal.  
Doelstelling/resultaat: duidelijkheid scheppen voor het bepalen van normen omtrent integriteit van 

het bestuur, i.c. van de handelingen van raadsleden door te voorzien in een 
actuele gedragscode voor de raad. 

Kosten:   uren griffie.  
 
M. Procedures/processen griffie 
In het Jaarplan 2009 is reeds uitgesproken dat het aanbeveling verdient de werkprocessen -en 
procedures te beschrijven en vast te leggen in een procedureboek. Dit geeft een extra garantie voor 
een eenduidige werkwijze, verkleint de kans op het maken van fouten en vergemakkelijkt de inwerking 
van personeel bij mutaties. Door diverse omstandigheden heeft dit in 2009 geen vorm gekregen. 
Desondanks blijft een procedurebeschrijving gewenst. Inmiddels is een aanvang gemaakt met de 
procedurebeschrijving waarbij is gekozen voor een digitale vorm.   
 
Planning:   eerste drie kwartalen. 
Doelstelling/resultaat:  een digitaal procedureboek voor de medewerkers van de raadsgriffie dat de 

werkprocessen en -procedures beschrijft, zodat een praktisch, goed werkbaar 
en actueel digitaal procedureboek voorhanden is, dat het personeel van de 
raadsgriffie als leidraad bij zijn procedurele werkzaamheden kan hanteren.  

Kosten:   uren raadsgriffie. 
 
N. Mandaatregeling griffie(r) 
Op grond van de wet is de griffier voor een aantal zaken formeel bevoegd te ondertekenen (denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de ondertekening van raadsbesluiten). Daarnaast heeft de raad een aantal 
rechtspositionele besluiten aan de griffier gemandateerd. Tot op heden zijn echter niet alle 
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gemandateerde of te mandateren bevoegdheden (voor de hand liggende) in beeld gebracht, doch is 
wel wenselijk.  
 
Planning:  4e kwartaal. 
Doelstelling/resultaat:  voor de raad inzicht verschaffen in de aan de griffier gemandateerde en de te 

mandateren bevoegdheden door een mandaatregeling voor de griffier 
voorhanden te hebben, waarin alle gemandateerde bevoegdheden zijn 
opgenomen. 

Kosten:  uren raadsgriffie. 
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Bijlage 1:  Samenstelling raadsgriffie 
 
Per 31 december 2008 bestaat de raadsgriffie uit 5,55 fte en is als volgt samengesteld:  
- griffier: 1 x 36 uur (1 fte). 
- raadsadviseurs/commissiegriffiers: 3 x 36 uur (3 fte). 
- Junior raadsadviseur: 1 x 32 uur (0,88 fte) 
- griffiemedewerker (voor administratieve ondersteuning): 1 x 24 uur (0,67 fte).  

 
Daarnaast is vanuit de ambtelijke organisatie 0,5 fte beschikbaar gesteld voor de invulling van de 
functie van communicatieadviseur voor de raad.  
 
 
Wie is wie bij de raadsgriffie? 
 
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 (in dienst per 1 december 2009) verzorgt primair de inhoudelijke en logistieke 
voorbereiding van de Rekenkamercommissie. Daarnaast verzorgt hij ook voor secretariële en 
administratieve ondersteuning van de raadsgriffie.  
 
Bereikbaar onder: 0223-678106 / m.versteeg@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, controleert 
facturen, geeft betalingsopdrachten, verzorgt de post en plant vergaderingen. Daarnaast bereidt zij 
vergaderingen van de raad, het presidium en de agendacommissie voor en is zij verantwoordelijk voor 
de lijst van nevenfuncties raadsleden, e.d. en de inrichting van de leeskamer. 
 
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. 

 
Raadsadviseur/commissiegriffier: Frank Blok (0223-678103 / f.blok@denhelder.nl)  

mailto:m.e.huisman@denhelder.nl
mailto:m.versteeg@denhelder.nl
mailto:m.c.kansen@denhelder.nl
mailto:f.blok@denhelder.nl
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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.dejonge@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 de ‘governance’.  

 
Secretaris: Rob de Jonge (0223 678 104 / r.dejonge@denhelder.nl)  
 
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.  
 
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) en de 
fractievoorzitters. 
 
Secretaris: Menno Huisman (0223 678 101 / m.e.huisman@denhelder.nl)  
 
Rekenkamercommissie 
Helpt de gemeenteraad bij de controle van het college van burgemeester en wethouders. De 
rekenkamercommissie bestaat uit drie raadsleden en vier externe leden, inclusief de voorzitter. De 
rekenkamercommissie wil een bijdrage leveren aan de verbetering van het functioneren van het 
bestuur van de gemeente Den Helder op de aspecten doelmatigheid, doeltreffendheid en 
rechtmatigheid.  
 
Secretaris (per 1 december 2009): Mark Versteeg (0223-678106 / m.versteeg@denhelder.nl)  

mailto:r.dejonge@denhelder.nl
mailto:f.hoogervorst@denhelder.nl
mailto:r.dejonge@denhelder.nl
mailto:r.dejonge@denhelder.nl
mailto:m.versteeg@denhelder.nl
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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, opdat de raadscommissies effectief en efficiënt functioneren. 
 
Kernactiviteiten: 

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

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

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

 


