
Taken; 

A. Griffie-mail box, Inkomende mail 
 beantwoorden of 
 beoordelen als ingekomen stuk en/of
 naar map Weekbericht trekken zodat dit met Weekbericht mee kan. 
 Of toesturen naar collega die het onderwerp in behandeling heeft (bijv. insprekers bij een 

bepaalde commissie)

B. Ebesluitvorming: 
1. Het doorlezen en controleren van de stukken die vanuit de organisatie binnen komen
2. Het agenderen van deze stukken in de diverse organen in ebesluit (presidium, commissies en 

raad)
3. Het aanmaken en publiceren van de vergaderingen presidium, commissies en raad (bij 

publiceren gaat de agenda en stukken naar de website)
4. Het notuleren / ingeven van het verslag in ebesluit
5. Het signaleren van afwijkingen of verstoringen in ebesluit
6. Het zorgen dat wijzigingen in de werking van ebesluit gemeld worden bij Functioneel Beheer
7. Getekende stukken (en evt. ingediende moties en amendementen) toevoegen aan de 

agendapunten
8. Het afhandelen van de vergaderingen in ebesluit
9. Vooruitwerken: dus vergaderingen van presidium 2023 al in ebesluit zetten zodra het 

vergaderschema gereed is
10. Bij verzetten van vergaderingen (dat kan niet in ebesluit) een nieuwe vergadering aanmaken 

en de stukken daarheen verplaatsen. 

C. GO

1. Zorgen dat wijzigingen (personele wijzigingen, wijzigingen in samenstelling vd raad of ander 
orgaan, inregelen van de rechten voor gebruikers) ook aangemaakt worden in de achterzijde 
van de GO.app

2. Zorgen dat wijzigingen ook aangemaakt worden in de achterzijde van de website (het io4-
gebeuren), zodat de samenstelling van de raad op website zichtbaar is. 

3. Wijzigingen ook doorvoeren aan de voorkant van de website zodat de pasfoto's er op komen 
te staan; 

4. De actualisatie van de teksten t.a.v. Actueel e.d. op de website; 
5. Blik op de raad toevoegen aan de website;
6. Tijdens de vergadering evt moties en amendementen in GO aan vergadering toevoegen; 
7. Incidentele vergaderingen en bijeenkomsten opnemen in de kalender van GO
8. Wat niet via ebesluit komt, moet als aparte vergadering in GO worden aangemaakt: 

auditcommissie, werkbijeenkomsten, Bio's etc. 

D. Ingekomen stukken: 

Dagelijks de ingekomen stukken checken (papieren stuk, in mail of InProces), dan in GO opnemen als 
ingekomen stuk, op het weekbericht noemen en op de Lijst ingekomen stukken voor de volgende 
raadsvergadering plaatsen. 

Uitnodigingen: als Incidentele vergadering of bijeenkomst (let op besloten ja/nee) opnemen in de 
kalender van GO



E. Weekbericht

Op vrijdag weekbericht nieuwe stijl

F. Vergaderingen: 

1. Vergaderschema maken
2. Vergaderruimte vastleggen in het systeem; (evt. ook vastleggen in de agenda's van collega's , 

college etc.)
3. Catering afstemmen met bodedienst
4. Bij bio's inhoud afstemmen met portefeuillehouder en behandelend team of ambtenaar.
5. Belanghebbenden (inwoners of instanties) bij bepaalde raadsvoorstellen/rib's inseinen dat 

het onderwerp geagendeerd staat (sommige insprekers hebben daar ook om gevraagd, bijv. 
manege Polderstraat, Kloos, Ruigenhil, zendmasten etc.)

6. Evt. bloemen regelen (als iemand benoemd wordt of er afscheid genomen wordt)
7. Op de dag zelf checken of alles werkt en geregeld is. 
8. Aanwezig zijn bij vergaderingen en verslaglegging daarvan via ebesluit
9. Besloten bijeenkomsten van raad of commissie in een separaat verslag uitwerken. 

G. Communicatie

1. Op vrijdag of maandag aanleveren tekst over commissie- of raadsvergadering voor de 
Klaroen. 

2. Blik op de raad
3. Twitter-account bijhouden

H. Notubiz

1. Contacten als een geluidsbestand niet goed op de website staat, 
2. Vergaderschema bij hen aanleveren
3. Op de dag van de raadsvergadering/uitzending 's middags kijken of encoder goed werkt 

(beeld en geluid!)
4. Op termijn (als zeker is dat Alblasserdam bij Notubiz blijft) zorgen voor digitale archivering 

van de vergaderingen. Wij moeten zorgen dat de data van de vergadering kloppen, dus zijn 
de juiste sprekers gekoppeld, staat de juiste vergaderlocatie genoemd, etc.) Als dat zo is, kan 
de vergadering gearchiveerd worden. Er gaat een verplichting gelden dat vergaderingen na 
10? jaar overgebracht moeten worden naar het edepot. Daar vandaan kunnen 
belangstellenden het bestand opvragen en beluisteren – dit gebeurt in het Dordtse archief.  
Het SCD heeft nog geen edepot, dus de noodzaak om e.e.a. nu te regelen is er nog niet 
direct. Maar dit gaat wel komen op termijn. 

I. Archivering van de stukken

Gaat nu nog op papier. Dus alle (ondertekende!) raadsstukken uitdraaien en aanleveren bij DIV. 



J. Beheer en uitbetaling

1. Voorstel maken voor nieuw raads- of commissielid / beëdiging
2. Bij wisseling raads- of commissielid contact leggen met P&O (Johan de Bloeme en Perla 

Hernandez) 
3. Het nieuwe raads- of commissielid formulieren laten invullen, een kopie van paspoort of ID 

kaart en evt. Opting-in formulier laten invullen. Formulieren naar Johan de Bloeme en Perla 
Hernandez sturen, zodat zij ze in AFAS kunnen in

4. Beheer van grid-accounts en tags, 
5. Email ivm gemeenteraadplusbestand
6. Uitbetaling commissieleden (4x per jaar)

K. Schriftelijke en technische vragen

Doorzetten naar college en MT (technische vragen ook naar behandelend ambtenaar), LET OP: 
soms ook nog de layout goed zetten! 

L. Toezeggingen, moties en amendementen

Op lijst noteren en updaten via presidium en raad

M. Actielijst Commissie

Bijhouden en updaten. 

O. Overig: 

1. Rekenkamer en jaarlijks onderzoek coördineren en contact houden
2. Accountant: contact via Auditcommissie, contract/opdracht/ terugkoppeling etc. 
3. Financiën:  rekening betalen, begroting en Burap gegevens aanleveren; 
4. Cadeaus / bloemen/bonnen etc. 
5. Verordeningen updates / publiceren via Overheid.nl
6. Naambordjes (tekst aanleveren bij de bodedienst of zelf maken)
7. Raads- of commissieagenda op A3 of groter printen en op Krijtbord bij de ingang hangen 
8. Afstemming met organisatie planning, inhoud e.d. 
9. Actie ondernemen als techniek het niet doet (bodes bellen of Signco Elbert Dekker)
10. Presidiumvergadering voorbereiden (bedenken, stukken bij zoeken)
11. Driehoek voorbereiden en deelnemen
12. LHBTi - werkgroep
13. Werkgroep Omgevingswet
14. Werkgeverscommissie
15. Contacten met P&O, AFAS-systeemdingen, WBU
16. Functioneringsgesprekken
17. Functioneringsgesprekken burgemeester



18. Ondersteuning raad bij vragen / moties / amendementen
19. Contacten met de Regio – regiogriffiers, smart delta bijeenkomsten, Overige GR 'en
20. Ambtelijke bijstand? 

P. Wat was incidenteel; 

1. Cursus Actief in de Politiek, voorbereidingen, cadeautjes achteraf, op de avond zelf als 
aanspreekpunt aanwezig

2. Organisatie debat tbv Verkiezingen
3. Verkiezingsmarkt (op zaterdagmorgen hier even aanwezig)
4. Wisseling van Ipads
5. Afwijzing van raadsbesluit t.a.v. bestemmingsplannen bracht ander werk mee (overleg met 

jurist, uitwerken woordelijk verslag geregeld etc.)
6. Pasfoto's e.d. nieuwe raad
7. Heisessie regelen
8. Inwerkprogramma en scholing raad 
9. Benoeming nieuwe burgemeester ; Vertrouwenscommissie, contact met provincie


