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Datum 20 juli 2022

Aan Werkgeverscommissie

Van Griffie

Inleiding
De gemeenteraad van Alblasserdam is in 2018 gegroeid van 17 naar 19 raadsleden en daarnaast 
zijn er deze raadsperiode 12 burgerraadsleden (voorheen 10). Er komen meer complexe taken 
naar de raden toe en de stukkenstroom is in de afgelopen jaren aanzienlijk groter geworden. Het 
vergaderschema was (te) vol, naast reguliere raadsvergaderingen werden ook veel werksessies en
bijeenkomsten voor informatie en opinie belegd. Het vergaderschema is inmiddels bijgesteld, 
maar er is nog steeds veel werk te doen. Dit heeft betekenis voor de ondersteuning van de raad, 
de griffie. 

Om de raad goed te kunnen ondersteunen en in positie te brengen is een sterke griffie nodig. De 
griffie is op dit moment in beweging, Door ziekte van de griffier, de komst van een waarnemend 
griffier, vertrek van een commissiegriffier én de komst van een administratief medewerker is het 
goed om de organisatie van de griffie te onderzoeken om te komen tot een goede en 
evenwichtige inrichting van de griffie voor de middellange termijn (komende 3 jaar). 

Huidige personele bezetting: 
Griffier 36 uur, waarvan momenteel 28 uur inzetbaar (schaal 12), Commissiegriffier 26 uur + 4 uur 
(schaal 9), Vacature: commissiegriffier 28 uur (schaal 9), Griffiemedewerker 16 uur (schaal 7), + 
tot 28 uur waarnemend griffier tot 1 november (inhuur). Huidige bezetting: 102 uur per week 
(waarvan deels opbouw/afbouw functie griffier en vacature niet meegerekend)
In juli is Anneke vertrokken. Zij had een vast contract voor 32 uur, zij blijft voorlopig voor 4 uur per
week beschikbaar voor Alblasserdam om de commissieavonden mee te draaien en als 
achterwacht bij problemen. De griffiemedewerker is gestart in juni en wordt momenteel 
ingewerkt. Voor haar is incidenteel geld beschikbaar voor inhuur van een jaar.
In september/oktober zal naar verwachting de griffier toewerken naar volledig herstel en vertrekt 
de waarnemend griffier per november.
Vaste bezetting op dat moment: 82 uur per week. (griffier 36 uur, commissiegriffier 26 + 4 uur, 
griffiemedewerker 16 uur) . De 4 uur Anneke wordt geëvalueerd in december. Er is nog geen 
beslissing genomen over deze uren na 1 januari 2023.
Kijkend naar alle werkzaamheden en (extra) taken die worden voorzien is de bezetting krap en in 
aantal mensen kwetsbaar.

Groot deel van de uren op de griffie wordt opgeslokt door administratieve taken (40 uur per 
week) en door de avondvergaderingen (gemiddeld 12 uur). Hierbij gaan we uit van ongeveer 6 
avonden per maand waar de griffie bij ondersteunt, maar maanden met meer dan 10 avond-
bijeenkomsten zijn geen uitzondering geweest het afgelopen jaar. Daarnaast is er ook dubbele 
bezetting nodig op commissie- en raadsvergaderingen ivm techniek en parallelle vergaderingen.  



Uitwerking taken:

Basistaken griffier: Aansturing griffie (4), raadsadviseur (12), afstemmen driehoek/wethouders 
(12), taken regio (2) en daarnaast moet er tijd zijn voor doorontwikkeling raad, ontwikkeling 
lokale democratie, communicatie en aanvullende plustaken/projecten. 
Taken commissiegriffier: Aansturing administratie (2), Audit/rekenkamer (2), advisering (4), taken 
voor commissie en BIO (16), afstemmen organisatie (2)
Taken administratie: Ebesluit, GO, stukkenstroom, facilitair, weekbericht.

Daarnaast hebben we te maken met plustaken/projecten (oa werkgroepen omgevingswet en 
LHBTI, procedure burgemeestersbenoeming, evaluatie rekenkamer, onderzoeken AV-
voorzieningen raadzaal, actualiseren verordeningen, heisessie e.d.). Deze taken vragen ook veel 
uren van de griffie.
(Zie bijlage 1 voor een overzicht van taken en rekenmodel formatie van de Nederlandse 
Vereniging van Raadsleden)

Toekomst: 
Er zijn meerdere scenario's te schetsen om de griffie in Alblasserdam in te vullen.
Scenario 1: Griffier (36 uur), Commissiegriffier (26 uur), Administratieve ondersteuning (24/28 
uur; dus uitbreiding met 12 uur)
Voordeel is dat je een kleine organisatie hebt met korte lijnen. Nadeel is dat de afdeling erg 
kwetsbaar is. Met gelijktijdige bijeenkomsten is er risico dat er geen ondersteuning geleverd kan 
worden (bij ziekte/vakantie afwezigheid). Dit zou deels ondervangen kunnen worden door het 
aanstellen van een (extra) commissiegriffier op afroep voor de avonden, maar daarmee mist de 
inhoudelijke kennis en voorbereiding en afwerking van de commissie. Ook zijn er in dit scenario 
minder handen vrij voor de plus-taken.
Scenario 2: Griffier (36 uur), 2x Commissiegriffier (2x 20/26 uur), Administratieve ondersteuning 
(16 uur). Voordeel van deze variant is dat er capaciteit is om (extra) avonden en vergaderingen op 
te vangen en er is continuïteit bij de commissies met een 'eigen' griffier. Zo ontstaat er ruimte 
voor meer strategische inzet vanuit de griffier wat ten goed komt aan de gezag van de 
gemeenteraad, kwaliteit van het raadswerk en komt er ruimte voor aanvullende wensen zoals o.a.
inzet op communicatie/social media en regionale samenwerking. 

Tijdens de gesprekken op 7 juni en 12 juli leek de voorkeur uit te gaan naar scenario 1, waarbij de 
noodzaak van een 'commissiegriffier-op-afroep' wel nadrukkelijk werd benoemd m.n. om bij 
ziekte en vakantie niet direct een probleem te hebben. Kijkend naar de werklast van de komende 
maanden is het de vraag of dit een realistisch scenario is. 

Overzicht plus-taken komende periode, naast het reguliere werk:
* Uitwerken heisessie raad: 5 punten plan in presidium
* Burgemeestersprocedure; voorbereiden vergadering vertrouwenscommissie, profielschets, 
betrekken inwoners, organiseren sollicitatiegesprekken, verslaglegging, organiseren raad 
voordracht kandidaat (besloten/openbaar) en organiseren installatieraad
* Raadsvoorstel Functionaris Gegevensbescherming plus verordening
* Integriteitsplan & Gedragscode 
* Updaten van verordeningen raad, o.a. RvO, verordening werkgeverscommissie, financiële 
verordeningen e.d. 
* Invulling geven aan archiefwet/e-depot en verplichting toegankelijkheid informatie                        
* Opstellen instructies werkprocessen griffie en FAQ formats
* Update info griffie/raad SID (intranet voor de organisatie) & social media
* Opstellen griffieplan 2023 en begroting 2023 



* Opleidingsplan raad 2023
* Opstellen voorstel AV /techniek (cameravolgsysteem) plus behandelen offerte GO 
* Organiseren werkbezoeken
* Organiseren voorzitterstraining
* Evaluatie en procedure (her)benoeming Rekenkamer

Enkele aspecten die van belang zijn bij de keuze voor een scenario:

- Zorg voor een goede taakverdeling voor de aanwezige medewerkers.
- Evalueer de inzet van de uren van Anneke (4 uur per week tot eind 2022).

Snelheid waarmee de administratief medewerker is ingevoerd in de functie en welke 
taken kunnen bij haar belegd worden.

- Stevige sturing griffie op de ambtelijke organisatie over deadlines, aanleveren stukken en 
de kwaliteit van die stukken en het optreden van het gewenste effect.

- Hoeveelheid plustaken die er nu liggen en eventueel aanvullende wensen. 

Kijkend naar bovenstaande opsomming zijn belangrijke bespreekpunten voor de 
werkgeverscommissie:

- Gewenste opbouw van de functies in de griffie: Griffier, commissiegriffier/ plv griffier en 
griffiemedewerker. Met welke taken, bevoegdheden en uren.  

- Administratieve taken. Dit is een basistaak, maar ook een taak die veel uren vraagt. 
Voorstel is om meer uren hiervoor vrij te maken en te leggen bij de griffiemedewerker. 
Hierdoor komen er meer uren vrij voor inhoudelijke ondersteuning bij de 
commissiegriffier/griffier. Urenuitbreiding van de griffiemedewerker bespreekbaar maken
(ipv 16 uur, 24-28 uur) of zoeken naar een nieuwe commissiegriffier?

- Onderscheid in uren basistaken en plustaken. Met de gemeenteraad/ 
werkgeverscommissie het gesprek aangaan wat gewenst is en gebonden kan worden aan 
ondersteuning met deze bezetting. Bij aanvullende wensen, zoals extra 
commissies/werkgroepen/communicatie ed. moet nagedacht worden of dit mogelijk is 
met huidige bezetting. 

- Kwetsbaarheid van een kleine organisatie. Samen nadenken over plan vervanging bij 
vakantie, ziekte e.d. Om kwetsbaarheid tijdens de vergaderavonden tegen te gaan zou het
wenselijk zijn om hier een commissiegriffier op afroep voor beschikbaar te hebben. Er 
moeten ook gesproken worden over afstemming vakanties en opnemen overuren. 

Voorstel: Op basis van overleg met de werkgeverscommissie op 27 september is om een 
vacature uit te zetten voor een commissiegriffier voor 24 uur, schaal 9. 
Kun u hiermee instemmen?
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