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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 2015 levert. Daarnaast is het een sturingsmiddel voor de raadsgriffier en een leidraad voor de 
raadsgriffie: wat mag de raad van de medewerkers verwachten?  
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2. Taken en kernkwaliteiten raadsgriffie 

 
Om de raad en de door de raad ingestelde commissies goed te kunnen ondersteunen, is het 
personeelsbeleid van de raadsgriffie gericht op het ontwikkelen van een aantal kernkwaliteiten.  
 
De raadsgriffie:  
 Is open en toegankelijk:  

de raadsgriffie werkt voor de hele raad zonder onderscheid naar politieke groepering. De raadsgriffie is 
snel en makkelijk bereikbaar voor raadsleden, ambtenaren, burgemeester, wethouders, 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 2015.  
 

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 2015 doelstellingen geformuleerd voor een aantal onderwerpen, in het 
bijzonder rond twee kernactiviteiten: 
 
1. Procedure (her)benoemen burgemeester.  

2. Bestuurlijke samenwerking in de regio: Slim Samenwerken. 

 
Deze onderdelen worden, samen met de anderen, hieronder nader uitgewerkt.  
 
Procedure (her)benoeming burgemeester 
De termijn van zes jaar waarvoor de burgemeester is benoemd loopt in december af. Uiterlijk acht maanden 
(april) voor het einde van het einde van de ambtstermijn van de burgemeester stelt de commissaris van de 
Koning de gemeenteraad schriftelijk in kennis van het feit dat herbenoeming aan de orde is. Afhankelijk 
hiervan is aan de orde welke procedure zal worden doorlopen: herbenoeming of benoeming van nieuwe 
burgemeester. De aanbeveling voor herbenoeming dient uiterlijk 1 september aan de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te worden toegezonden. 
 
Planning:   eerste/tweede/derde kwartaal;  
Doelstelling/resultaat:  aanbeveling van de gemeenteraad over de (her)benoeming; 
Kosten:   uren griffie. 
 
Bestuurlijke samenwerking in de regio: Slim Samenwerken 
De gemeenteraden van Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel willen beter en eerder worden 
betrokken bij iedere vorm van samenwerking of het nu gaat om het Sociale Domein of een 
samenwerkingsverband als ‘De Kop Werkt!’. Niet alleen beleidsinhoudelijk, maar ook waar het de 
vormgeving betreft. In 2013 is de regionale raadswerkgroep ‘Slim Samenwerken bij de Kop’ ingesteld, met 
instemming van de vier gemeenteraden. Daarbij is de volgende opdracht meegegeven: ‘Het bedenken van 
de slimste manier waarop gemeenteraden een stevige positie krijgen in huidige en toekomstige 
samenwerkingen’. Bij de gemeenten bestaat een eenduidige mening dat het aangaan van samenwerkingen 
ertoe moet leiden dat tijdig keuzes worden voorgelegd aan de raden, zowel waar het gaat over de 
(juridische) vormgeving van de samenwerking, als de beleidsinhoudelijke kant en de rol van de raad in alle 
fasen, ook nadat de samenwerking operationeel is. Samen met de burgemeesters en wethouders van de 
vier gemeenten (twee afgevaardigden per gemeenten) is eind 2014 een werkbezoek gebracht aan de 
Drechtraad en zijn in een gezamenlijke vervolgbijeenkomst potentiële samenwerkingsthema’s besproken, 
waarbij samenwerking tussen de KOP-gemeenten moet of kan plaatsvinden. Voor de organisatie van de 
regionale bijeenkomsten wisselen de gemeenten elkaar af. Gekozen thema’s zijn informatief en actueel. 
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Planning:   eerste kwartaal: besluitvorming over gewenste samenwerkingsvorm. 
Regionale bijeenkomsten op: 28 januari, 25 maart, 22 april, 27 mei,  
28 oktober en 25 november; 

Doelstelling/resultaat: over de gewenste vorm van regionale samenwerking is door de Noordkop-
raden een besluit genomen en de thema’s zijn vastgesteld; 

Kosten:  PM (NB: de kosten worden gedeeld door de gemeenten + subsidieverzoek 
voor tegemoetkoming van de kosten wordt bij de provincie ingediend) 

    en uren griffie. 
 
Overige onderwerpen 
 
Evaluatie werkwijze raad 
Naar aanleiding van een evaluatie in 2013 heeft de raad op 6 mei 2014 besloten het vergadersysteem te 
continueren en na 1 jaar te evalueren. Het presidium heeft echter op 1 december 2014, op verzoek van de 
Stadspartij Den Helder, besloten de evaluatie in januari 2015 te laten plaatsvinden aan de hand van een 
enquête. De opzet, planning en vraagstelling wordt geagendeerd voor het presidium van januari 2015. In 
februari en maart 2015 worden de formulieren uitgezet en verwerkt zodat de uitkomsten van de enquête 
kunnen worden behandeld in het presidium van april 2015. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen nadere 
opdrachten worden verstrekt aan de griffier. 
 
Planning:   eerste en tweede kwartaal; 
Doelstelling/resultaat:  herijking van de werkwijze van raad en commissies; 
Kosten:   uren griffie. 
 
Aanpassen apparatuur raadzaal. 
In het coalitieakkoord is vastgelegd dat het stemgedrag van de verschillende raadsfracties/raadsleden 
inzichtelijk dient te worden gemaakt op de website van de gemeenteraad. Dit onderwerp is een aantal keren 
aan de orde geweest in het presidium. Daarbij zijn een aantal technische uitgangspunten en extra wensen 
op een rijtje gezet. Het uiteindelijke product moet door vervanging van 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, twee grote 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 (volgens 
coalitieafspraken zou dit in maart 2015 zijn).   
 
Op voorhand zal de griffie alvast die handelingen verrichten met betrekking tot de nadere uitwerking van de 
financiële onderbouwing, het verrichten van voorwerk voor de aanbesteding en het organiseren van een 
werkbezoek naar organisaties die al met een vergelijkbaar systeem werken. 
 
Planning:   voorbereidingen tweede en derde kwartaal, uitwerking vierde kwartaal; 
Doelstelling/resultaat:  een kwalitatief goede technische installatie met uitgebreide mogelijkheden; 
Kosten:    nog nader in te vullen. 
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Werkconferentie 16 en 17 april. 
Jaarlijks vindt een werkconferentie plaats van de  raad en college van burgemeester en wethouders. Nu het 
eerste jaar van de bestuursperiode is verstreken, is een geschikt moment aangebroken om met elkaar van 
gedachten te wisselen over de bestuurscultuur, taakopvattingen en samenwerking. Wat gaat goed en wat is 
voor verbetering vatbaar? In de werkconferentie komt dit uitgebreid aan de orde. De conferentie wordt over 
twee dagdelen gehouden (donderdagmiddag/-avond en vrijdagochtend). Voor de voorbereiding van de 
werkconferentie wordt een werkgroep opgericht met daarin een vertegenwoordiging uit de raad en het 
college van burgemeester en wethouders, ondersteund door de raadsgriffie. Tijdens de conferentie worden 
eventueel presentaties over bepaalde thema’s door derden verzorgd. 
 
Planning:    voorbereiding in februari-maart, werkconferentie op 16 en 17 april; 
Doelstelling/resultaat:  het verder creëren van een goede onderlinge samenwerking; 
Kosten:    logistieke kosten € 4.000,-, 
    externe inhuur € 5.000,- en uren griffie. 
 
Werkbezoeken raad en raadscommissies 
In overleg met de commissievoorzitters en de vakafdelingen worden per commissie meerdere werkbezoeken 
georganiseerd voor de raads- en commissieleden. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar 
onderwerpen die in 2015 op de bestuurlijke agenda staan en naar initiatieven van derden. 
 
Planning:   gehele jaar; 
Doelstelling/resultaat:  informele interacties met het maatschappelijk veld;  
Kosten:   uren griffie en evt. huur vervoer € 5.000,-. 
 
 
Raadsacademie en trainingen. 
Door de gemeente Hollands Kroon is het initiatief genomen om een raadsacademie voor raadsleden te 
ontwikkelen. Dit betreft een pilot van een jaar die voor ons en vijf andere gemeenten in de regio. Het doel 
van de raadsacademie is het bijspijkeren van kennis en daarmee inspelen op de veranderende rol van de 
raad binnen de gemeente. Daarnaast is het zo dat: 
 kruisbestuiving tussen gemeenten en raadsleden kan gaan plaatsvinden;  

 het financieel voordeliger is door collectief in te kopen én te plannen;  

 er een ruimer en specifieker aanbod in trainingen kan worden gerealiseerd;  

 gemeenten met een smalle beurs eveneens kunnen instappen en profiteren van de raadsacademie;  

 kennis en training de kwaliteit door professionalisering van het raadslid zelf enorm ten goede komt. 

Het voor de raad beschikbare opleidingsbudget ad € 15.000,- is gedeeld door elf fracties: iedere fractie heeft 
naar rato van het aantal raadsleden een budget te besteden. Het budget kan de fractie vrij verdelen over hun 
raads- en commissieleden.  
 
De raads- en commissieleden kunnen dus primair gebruik maken van het opleidingsaanbod van de 
raadsacademie. Daarnaast worden de volgende trainingen gefaciliteerd:  
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Gemeentefinanciën 
In het kader van het inwerkprogramma hebben de raads- en commissieleden in 2014 een workshop 
gemeentefinanciën/P&C-cyclus aangeboden gekregen. Gelet op de behandeling van de jaarrekening 2014 
en de kadernota 2016-2019 in juni, wordt er in mei 2015 wederom een workshop gemeentefinanciën/P&C-
cyclus aangeboden. De nieuwe financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet wordt hierbij betrokken. 
Het inschakelen van externe deskundigheid is een optie. 
 
Planning:   tweede kwartaal; 
Doelstelling/resultaat: deskundigheidsbevordering raads- en commissieleden op het gebied van de 

gemeentefinanciën; 
Kosten:   € 2.500,-. 
 
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, etc., etc.  
 
Planning:    derde kwartaal; 
Doelstelling/resultaat:  inzicht in de betekenis van relevante bepalingen eigen gedragscode en de 

wijze waarop afspraken kunnen worden gemaakt bij vermoedens van een 
integriteitschending; 

Kosten:    kosten inhuur € 1.500,- en uren griffie. 
 
Workshop accountant 
Met de accountant is afgesproken dat er 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 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. 

 
Sturing en grip op verbonden partijen 
Het presidium heeft in mei 2013 gesproken over sturing en grip op verbonden partijen. In het bijzonder is 
daarbij gesproken over de mogelijke intensivering van sturing en toezicht op de gemeentelijke deelnemingen 
en het eventueel instellen van een aparte commissie verbonden partijen. Deze aspecten worden nader 
bezien bij de behandeling van de herziening van het gemeentelijke deelnemingenbeleid in 2015. Aan de 
hand van de discussie en de besluitvorming in de raad wordt bezien in hoeverre de werkwijze van raad en 
commissies dient te worden aangepast. 
 
Planning:   tweede kwartaal; 
Doelstelling/resultaat:  intensivering sturing en toezicht op gemeentelijke deelnemingen; 
Kosten:   uren griffie. 
 



 

Raadsgriffie - Jaarplan 2015  8 

Jongerengemeenteraad 
De raad vindt het belangrijk dat jongeren meedenken over onderwerpen die ook jongeren aangaan. 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. De jongerengemeenteraad wordt georganiseerd in 
samenwerking met Prodemos (Huis voor democratie en rechtsstaat).   
 
Opgemerkt wordt dat de uiteindelijke uitvoering van het winnende project de laatste twee keer niet heeft 
plaatsgevonden. Echter, een dergelijke 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 niet uitgevoerd wordt doet dus weinig af aan wat er met een dergelijke dag beoogd 
wordt.   
 
De betrokken docent heeft naar aanleiding van de uitnodiging in 2014 aangegeven graag in overleg te 
blijven voor het organiseren van een mogelijke Jongerengemeenteraad. Aandachtspunt hierbij is de niet 
succesvolle uitvoering van de laatste twee projecten. Mogelijk kan daarom gekozen worden voor een korte 
variant van de Jongerengemeenteraad waarbij direct na afloop concrete afspraken kunnen worden gemaakt 
over de uitvoering van het winnende project.  
 
Planning:  Jongerengemeenteraad vierde kwartaal. Uitnodigingen aan scholen voor 

deelname in het schooljaar 2015-2016 voor het zomerreces versturen; 
Doelstelling/resultaat:  jongeren hebben meer inzicht in de werkwijze van het lokaal bestuur en zijn 

politieke bewuster; 
Kosten:  budget voor uitvoering van het onderwerp dat uiteindelijk door de jongeren 

wordt gekozen: maximaal € 7.500,- inclusief vergoeding Prodemos, 
facilitaire zaken en uren griffie. 

 
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 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 2014-2015 zijn op dit moment nog aanmeldingen van zes scholen. De uitnodigingen 
voor het schooljaar 2015-2016 worden voor het zomerreces verstuurd.  
 
Planning:  ontvangst van de reeds aangemelde groepen met betrekking tot het 

schooljaar 2014-2015 in eerste en tweede kwartaal. Uitnodigingen aan 
scholen voor deelname in het schooljaar 2015-2016 voor het zomerreces 
versturen waarna de uitvoering vanaf het derde kwartaal gespreid over het 
schooljaar 2015-2016 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 griffie en promotiemateriaal (tasjes, kladblokjes, pennen etc. maximaal  
€ 750,-). 

  



 

Raadsgriffie - Jaarplan 2015  9 

Raadslid in de klas voor het voortgezet onderwijs 
Bij Raadslid in de klas voor het voortgezet onderwijs geven raadsleden van diverse politieke partijen geven 
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 gemeentebestuur en de jongeren te verkleinen. Raadsleden 
doen niet aan partijpolitiek. Raadslid in de klas voor het voortgezet onderwijs wordt in 2015-2016 
gecontinueerd. 
 
Voor het schooljaar 2014-2015 zijn op dit moment nog aanmeldingen van 9 klassen van het Lyceum aan 
Zee. Deze gastcolleges worden ingepland eind januari 2015.  
 
Planning:  uitnodigingen aan scholen voor deelname in het schooljaar 2015-2016 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,-). 

 
Evaluatie Raadslid in de klas basisonderwijs en voortgezet onderwijs 
Zowel ‘Klas in de raad’ voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs als ‘Raadslid in de klas’ voor het 
voortgezet onderwijs worden al enkele jaren in min of meer dezelfde vorm met succes gegeven. Om dit 
succes te continueren is het van belang om deze beide varianten van ‘Raadslid in de klas’ met een kleine 
groep betrokken raadsleden te evalueren. 
 
Planning:  tweede kwartaal zodat de bevindingen meegenomen kunnen worden vanaf 

het school jaar 2015-2016; 
Doelstelling/resultaat:  actueel en interessant houden van beide vormen van ‘Raadslid in de klas’; 
Kosten:    uren griffie. 
 
Actualiseren reglementen en verordeningen. 
Om in de pas te lopen met de VNG (standaard) verordeningen worden de verordeningen aangepast aan de 
nieuwe modelverordeningen van de VNG. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de 
vergadersystematiek in Den Helder. 
 
Planning:  tweede kwartaal verordeningen aanpassen aan de modelverordeningen van 

de VNG rekening houdend met de vergadersystematiek in Den Helder;      
Doelstelling/resultaat:  actueel bestand van verordeningen door deze te analyseren op actualiteit en 

zo nodig te wijzigen; 
Kosten:    uren griffie. 
 
Financiële verordening 
De verordening ex artikel 212 Gemeentewet wordt in het voorjaar van 2015 in overleg met de 
auditcommissie herzien, zodat de raad deze nog voor het zomerreces kan vaststellen. De voorbereiding 
geschiedt door de concernstaf in nauw overleg met de griffie. 
 
Planning:    eerste kwartaal; 
Doelstelling/resultaat:  actuele verordening; 
Kosten:   uren griffie.  
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Verordening evaluatiecommissie burgemeester 
In overleg met de evaluatiecommissie wordt bezien of tegen de achtergrond van de circulaire van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit 2012 de geldende verordening voor het voeren 
van de evaluatiegesprekken met de burgemeester dient te worden gewijzigd.  
 
Planning:   eerste kwartaal;   
Doelstelling/resultaat:  een actuele verordening;  
Kosten:   uren griffie. 
 
Overleg griffier met fracties en wethouders 
Het is goed om de wederzijds verwachtingen elk jaar scherp te houden. Vandaar dat er 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. 
 
Digitalisering 
Webmailsysteem 
Bij aanvang van de nieuwe raadsperiode is ervoor gekozen een eenduidige beleidslijn in naamgeving aan te 
houden op het domein gemeenteraad.denhelder.nl. De raads- en commissieleden hebben een e-mailadres 
eindigend op @gemeenteraad.denhelder.nl. 
Helaas blijkt de webmail, waarop zij inloggen, niet optimaal te functioneren. In overleg met de leverancier 
GemeenteOplossingen wordt getracht het systeem dusdanig aan te passen zodat dit naar behoren werkt.  
 
Planning:   eerste kwartaal; 
Doelstelling/resultaat:  goed functionerend webmailsysteem; 
Kosten:    uren griffie en uren team ICT. 
 
Interne site raad 
De interne site wordt gevuld met teksten en documenten. Met de komst van deze site vervalt AOrta Raad als 
informatiebron. In deze interne omgeving zal onder andere algemene informatie zoals het handboek en het 
informatiepakket, de raadsinstrumenten zoals formats van motie en amendement, een link met de 
zoekdienst.overheid.nl voor regelingen en verordeningen, een fotoalbum van werkbezoeken, en formulieren 
zoals opgave van nevenfuncties en declaratieformulier worden opgenomen. 
 
Planning:   eerste kwartaal; 
Doelstelling/resultaat:  overzichtelijk werkend informatiekanaal; 
Kosten:   uren griffie. 
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Videotulen 
In november 2014 is een ambtelijke werkgroep van start gegaan die zich bezig houdt met de archivering van 
video- en geluidsbestanden van de raads- en commissievergaderingen in relatie tot de archiefwet. De 
afdelingen ICT, IV alsook de archiefinspectie zijn hierbij betrokken. Procedures en afspraken worden in kaart 
gebracht en de video- en audiobestanden worden in een, al dan niet tijdelijke, bewaaromgeving geplaatst. 
Omdat er (op lokaal en nationaal niveau) nog weinig geregeld is, moet er baanbrekend werk verricht worden 
(mogelijk als pilot). Vanuit de griffie wordt aan dit project een bijdrage geleverd. 
 
Planning:   hele jaar; 
Doelstelling/resultaat: waarborgen van de authenticiteit en toegankelijkheid van video- en 

audioweergaven van raads- en commissievergaderingen overeenkomstig de 
Archiefwet; 

Kosten:   uren griffie. 
 
(Thema)bijeenkomst raadsleden o.b.v. suggestie ‘nieuwe raadsleden' 
Op 13 november 2014 is een bijeenkomst gehouden met alle debuterende raadsleden in deze raadsperiode. 
Tijdens deze bijeenkomst lag de nadruk op het informeel met elkaar in gesprek gaan om ervaringen uit te 
wisselen over het raadslidmaatschap. Het ging dus niet over politiek-inhoudelijke vraagstukken. De 
bijeenkomst is door de ‘nieuwe’ raadsleden als zeer positief ervaren, waarbij de conclusie is getrokken dat 
het wenselijk is vergelijkbare bijeenkomsten regelmatig voor de gehele raad te organiseren. 
 
Planning:   eenmaal per kwartaal; 
Doelstelling/resultaat:  het bevorderen van een positieve cultuur in de raad en het onderling leren 
    van elkaar; 
Kosten:    € 2000,-. 
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RAADSCOMMUNICATIE  
 
Communicatieplan  
De wereld om ons heen verandert. Trends en ontwikkelingen op het gebied van communicatie gaan snel. De 
toenemende individualisering van onze samenleving maakt dat mensen steeds mondiger worden en meer 
verwachten. Ze zijn meer gewend om mee te denken en willen gehoord worden. Meedoen. 
Een speciaal samengestelde werkgroep bestaande uit een delegatie van raadsleden, buigt zich over wat, 
hoe en wie de raad wil bereiken met zijn communicatie. De werkgroep legt, samen met de medewerker 
communicatie, die verbindingen die nodig zijn voor de noodzakelijke communicatie over de gemeenteraad.  
 
Planning:   tweede kwartaal;  
Doelstelling/resultaat: de raadscommunicatie van de afgelopen jaren evalueren en, op basis van 

de conclusies en verbeterpunten die daaruit naar voren komen, het 
strategische communicatiebeleid voor de komende periode te formuleren; 

Kosten:    uren griffie. 
 
 
Wijkbezoek 
Bij de evaluatie van het laatste wijkbezoek op 11 september 2014 aan de wijk Nieuw Den Helder, is door de 
betrokken raadsleden de wens uitgesproken voortaan in een jaar alle wijken te bezoeken. Omdat het college 
deze frequentie reeds hanteert en de opzet van hun wijkbezoeken veel raakvlakken heeft met de 
wijkbezoeken van de raad, gaat de voorkeur uit naar een gecombineerd wijkbezoek.  
 
In die opzet wil de raad dan vanaf 2015 aansluiten bij het initiatief van de wethouders. In de voorbereiding 
van de wijkbezoeken willen de raadsleden graag actief betrokken blijven. 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: het wijkbezoek is bedoeld om de relatie met de burgers te versterken. 

Raadsleden komen daarvoor naar een bepaalde locatie in een specifieke 
wijk en wisselen op informele wijze met de vertegenwoordigers van 
wijkorganisaties gedachten en ideeën uit. Zo krijgen de raadsleden 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 doorgang 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 10) inwoners van Den Helder zich 
aanmelden voor “Over de Kook”. Vanwege een actieve uitnodiging naar verenigingen en stichtingen, is de 
belangstelling groot. Raadsleden krijgen twee VIP kaarten om hun relaties uit te nodigen voor deze activiteit.   
 
Planning: tweede en vierde kwartaal; 
Doelstelling/resultaat: dit project draagt bij aan 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. 
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Gast van de raad 
Maandelijks 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: maandelijks; 
Doelstelling/resultaat: ‘Gast van de raad’ is een beproefd middel om burgers dichter bij de 

gemeentepolitiek te brengen en draagt bij in het bereiken van de 
doelstellingen van de gemeenteraad: 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:  broodjes en uren griffie. 
 
Informatiepagina’s Raad & Daad 
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 huis-aan-huis blad 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. Raad & Daad wordt eenmaal per vijf/zes weken toegevoegd aan Helderberaad. 
 
Planning:  eenmaal per vijf/zes weken (ruim) twee pagina’s full-color;  
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, en 
reageren naar aanleiding van de geboden informatie; 

Kosten:  € 12.000,-.  
 
Helder schrijven 
Met regelmaat wordt een beroep gedaan op gemeenteraadsleden om een bijdrage te leveren aan Raad & 
Daad. Helder schrijven is een leesstuk over de vraag voor wie je schrijft en wat die persoon wil weten. Het 
gaat over een logische structuur, goede alinea’s en een goede stijl. Hoe schrijf je zo, dat de lezer je direct 
begrijpt?   
 
Planning:    tweede kwartaal;  
Doelstelling/resultaat: in dit leesstuk worden handvatten aangereikt om helder en gestructureerd te 

schrijven, om prettig leesbaar te formuleren en jargon te herkennen en te 
vermijden; 

Kosten:    uren griffie.  
 
Flyer gemeenteraad 
Geheel nieuw is een flyer van de gemeenteraad met foto’s van alle raadsleden, de voorzitter van de 
gemeenteraad en de griffier. In deze flyer staat allerlei algemene informatie over taken, bevoegdheden en 
werkwijze van de gemeenteraad, maar ook hoe de inwoners invloed kunnen uitoefenen, hoe zij de raad  
kunnen uitnodigen, in kunnen spreken etc.  
 
Planning: eerste kwartaal; 
Doelstelling/resultaat: het vergroten van de herkenbaarheid van de gemeenteraadsleden bij de 

inwoners van Den Helder, en het bevorderen van kennis van taken, 
bevoegdheden en werkwijze van de gemeenteraad; 

Kosten: € 500,-. 
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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. 



 

Raadsgriffie - Jaarplan 2015  15 

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 2014 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: 
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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)  
 
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. 
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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.  
 
Secretaris: Mark Versteeg (0223 678106 / m.versteeg@denhelder.nl)  
 
Evaluatiecommissie 
De evaluatiecommissie voert namens de raad (functionerings)gesprekken namens de raad met 
burgemeester.  
 
Secretaris: Menno Huisman (0223 678101 / m.e.huisman@denhelder.nl)  
 
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)  
 
 
 



maand j f m a m j j a s o n d
Bijlage 2
Doelstellingen:
1. Procedure (her)benoemen burgemeester

2. Bestuurlijke samenwerking in de regio: Slim Samenwerken

Overige onderwerpen:
3. Evaluatie werkwijze raad

4. Aanpassen apparatuur raadzaal

5. Werkconferentie 16 en 17 april

6. Werkbezoeken raad en raadscommissies 

7. Raadsacademie en trainingen
Deskundigheidsbevordering Gemeentefinanciën
Training Integriteit
Workshop accountant

8. Sturing en grip op verbonden partijen

9. Jongerengemeenteraad
Jongerengemeenteraad
Klas in de raad voor groepen 7 en 8 van de basisschool
Raadslid in de klas voor het voortgezet onderwijs
Evaluatie Raadslid in de klas basisonderwijs en voortgezet onderwijs

10. Actualiseren reglementen en verordeningen
Financiële verordening
Verordening evaluatiecommissie burgemeester

11. Overleg griffier met fracties en wethouders

12. Digitalisering
Webmailsysteem
Interne site raad

13. Videotulen

14. (Thema)bijeenkomst raadsleden o.b.v. suggestie 'nieuwe raadsleden'

15. Raadscommunicatie
Communicatieplan
Wijkbezoek
Over de Kook
Gast van de raad
Informatiepagina's Raad & Daad
Helder schrijven
Flyer gemeenteraad


