
Krachtig Lokaal Bestuur 

DEMOCRATIE EN DE GRIFFIER 
     TRANSPARANT BESTUREN, DE ROL VAN DE GRIFFIER 

 

                                              ELS BOERS 



0. De uitgeverij 

 

Krachtig Lokaal Bestuur (sinds 2009) maakt zich sterk voor bestuurlijk krachtige gemeenten. Gebruik makend van de dagelijkse  
praktijk gaan we samen aan de slag om het samenspel tussen raad, college, organisatie en inwoners zo optimaal mogelijk te laten  
zijn. Els Boers heeft meerdere boeken geschreven, een overzicht hiervan vindt u achterin van dit boek. 

© Els Boers, 2020 

Auteur: Els Boers 
Vormgeving: Krachtig Lokaal Bestuur 
Foto’s: Els Boers 

Alle rechten voorbehouden. De teksten uit deze uitgave mogen worden gebruikt of  gekopieerd voor non-commercieel gebruik.  
Voor commercieel gebruik dient schriftelijke toestemming gevraagd te worden bij Krachtig Lokaal Bestuur, 
info@krachtiglokaalbestuur.nl. 

Uitgeverij: Krachtig Lokaal Bestuur – www.krachtiglokaalbestuur.nl 

              

	 	 	 	 	         

mailto:info@krachtiglokaalbestuur.nl
http://www.krachtiglokaalbestuur.nl


00.  Voorwoord 

 

Sinds 2002, de invoering van de nieuwe functie van raadsgriffier, mag ik getuige zijn van de ontwikkelingen binnen deze functie. 
De eerste twee jaar van een afstand, sinds 2004 als actief  betrokkene bij meerdere griffies over de jaren heen, veelal als interim-
griffier. Wat ik tegen kom is dat griffiers en gemeenteraden niet altijd gebruik maken van de kennis en ervaringen van andere    
gemeenteraden dan wel griffies.  

Elke griffier, dan wel griffie, heeft intussen wel een werkwijze uitgewerkt bij een digitaal vergadersysteem. Alleen past het niet   
altijd alles helemaal bij dit digitale tijdperk of  is het even klantvriendelijk dan wel inwoner vriendelijk. Zelf  heb ik de periode    
voor 2002 als raadslid mogen ervaren wat op onderdelen heel handig dan wel voor een raadslid heel prettig is en wel nog steeds 
bruikbaar in deze tijd.  

De afgelopen jaren heb ik met mijn eigen ervaringen en de steeds weer nieuwe ervaringen op makkelijke wijze kunnen bijdragen 
aan de verschillende griffies, mede dankzij juist ook die verschillende griffies.  

Bij elke gemeente, waar ik op de griffie kom, heb ik intussen vaste onderdelen die ik onder de loep neem en deze waar nodig   
aanpas. Efficiency voor zowel de raadsleden als de griffie is dan hét argument, waarbij het inwoner-vriendelijker als het ware  
wordt meegenomen. Voor de overige griffie(r)s heb ik deze onderdelen nu opgeschreven. Het zijn geen wereldschokkende tips      
of  aandachtspunten, maar ze kunnen je zeker helpen om (weer) een stap(je) te zetten.  

De kern in dit boek is het makkelijker maken voor de griffie(r) om een steentje bij te dragen aan de lokale democratie maar    
vooral ook om zich hiervan meer bewust te kunnen zijn. Het is tenslotte aan elke griffier de kunst om de dingen voor elkaar te 
krijgen, juist het bijzondere en boeiende aan het vak van raadsgriffier.  

Als extra de foto’s. Tussen het werk door wandel of  fiets ik en onderweg maak ik soms foto’s als ik mooie plaatjes zie. Een paar 
mooie rustgevend (vind ikzelf) foto’s voor de sfeer, maar waar je vrij bent om er enige betekenis aan te geven, veel lees- en 
kijkplezier.  

Veel succes,  Els Boers. 



1.   Democratie, wat betekent dat voor de griffier? 

 

Democratie betekent voor de griffier een eigen actieve rol om te zorgen dat het algemeen bestuur van de gemeente, de 
gemeenteraad, zo democratisch mogelijk kan opereren. Zo democratisch mogelijk betekent in ieder geval dat wat de  
gemeenteraad uitvoert en besluit transparant is en daarmee toegankelijk voor de (eigen) inwoners. Inwoners kunnen dan             
op een zo laagdrempelige manier invloed uitoefenen op de besluitvorming van de gemeenteraad.  

De griffier heeft een grote verantwoordelijkheid in het democratisch proces van de gemeenteraad. De griffier heeft geen    
specifieke rol bij  de verkiezingen als wel dat de griffier een rol kan spelen in het voor het voetlicht brengen van wat een       
raadslid is en wat deze doet.  

Voorlichting en de belangstelling vergroten voor de lokale politiek, daar heeft de griffier wel degelijk een rol.  

Het is aan de griffier om te zorgen dat inwoners via de verschillende media ongevraagd kennis kunnen nemen van het 
functioneren van  de gemeenteraad. Social media ligt voor de hand, maar de gemeentepagina in de lokale krant is ook nog steeds 
het medium om voldoende aandacht aan te besteden. De vergaderingen op de gemeentelijke website als link inzetten  op social 
media helpt zeker, maar voldoende  inhoudelijke informatie over agendapunten in de krant blijft nog steeds nodig.  

Vergaderingen van gemeenschappelijke regelingen van een algemeen bestuur zijn openbaar. Openbaar betekent ook hier dat 
inwoners op de hoogte behoren te worden gesteld. Het is aan de griffier om te zorgen dat bijvoorbeeld de link van elke AB 
vergadering in de vergaderkalender van de raad komt te staan en aangekondigd in de krant. De link leidt naar de vergadering en 
de stukken op de website van de gemeenschappelijke regeling. Naast de inwoners is het vooral belangrijk om daarmee tevens de 
raadsleden (beter) te betrekken bij vergaderingen van gemeenschappelijke regelingen.  

Blogs van raadsleden op de website en in de krant, maar ook regelmatig informatie over hoe het lokale bestuur werkt en wat        
de inwoner erin kan betekenen hoort bij de standaard werkzaamheden van de griffie(r). Organiseer bijeenkomsten voor 
geïnteresseerden, liefst wel met raadsleden samen. Raadsleden kunnen het verhaal vertellen vanuit de eigen ervaring, de griffier 
ondersteunt ze daar dan bij en kan altijd zonodig aanvullen. Individuele voorlichting aan inwoners als deze geïnteresseerd zijn is 
voor de griffier vanzelfsprekend.  

De griffier heeft wel degelijk een eigen verantwoordelijkheid in onze lokale democratie! 



2.   Transparant is een zichtbare raad én griffier? 

 

Elke gemeente heeft de plicht om voor inwoners transparant te zijn over welke personen het gemeentebestuur vormen en wat     
het bestuur doet. Dit vraagt om verscheidenheid in communiceren zodat iedereen op verschillende manieren er kennis van kan 
nemen. 

In de hal van het gemeentehuis foto’s van collegeleden en van de leden van de raad kan nog steeds helpen. De gemeente-  
secretaris en zeker ook de griffier horen daar dan bij. Vanzelfsprekend geldt dit voor de gemeentelijke website waar dezelfde    
foto’s op behoren te staan.  

Collegeleden staan veelal nog wel met foto in de krant dan wel in nieuwberichten. Regelmatig een blog van een raadslid met     
foto helpt om raadsleden zichtbaar te laten zijn. De griffier is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de communicatie vanuit de 
raad. Het vraagt dan ook van de griffier enige mate van overtuigingskracht richting elk raadslid om te zorgen dat elke blog van 
acceptabele kwaliteit is. 

De raad mag verwachten dat de griffie(r) met initiatieven komt en het regelt om de communicatie rondom de raad zo optimaal 
mogelijk te laten zijn. Maak daarbij zo mogelijk gebruik van de afdeling communicatie, een goede verstandhouding en 
samenwerking is altijd goed, dus ook goed voor de raad. Dit geldt trouwens alle afdelingen van de ambtelijke organisatie. 

Onderwerpen die aan de orde komen in de raad nog eens extra belichten helpt om inwoners meer te betrekken. Zorg dat 
inwoners ruim van de voren of  in ieder geval tijdig kennis kunnen nemen van de onderwerpen die in de raad aan de orde    
komen. Benadruk hiervan het belang bij de raad als zij even iets snel aan de orde stellen, ook inwoners hebben het recht om     
zich te kunnen voorbereiden. 

De griffier hoort bij  de raad, inwoners weten dan bij wie ze terecht kunnen! 



3.   De gemeentelijke website essentieel voor ook de gemeenteraad. 

 

De functie van de gemeentelijke website is tweeledig:  
1. vanuit de ambtelijke organisatie met diensten voor de inwoners 
2. vanuit het gemeentebestuur dat gekozen is en verantwoording aflegt 

Voor de ambtelijke organisatie kan een website met een bedrijfsmatige indeling op basis van de zoekfunctie. Voor de zoekfunctie   
is het dan wel nodig dat de bezoeker kan formuleren waar deze naar op zoek is. De homepage is er voor de organisatie met de 
beschikbare diensten maar vooral ook voor het bestuur, de gemeenteraad én het college. Alleen maar een zoekfunctie is op alle 
fronten verre van inwoner  vriendelijk. 

De verplichting om verantwoording af  te leggen aan de inwoners betekent zorgen dat de informatie ongevraagd zichtbaar is op  
de website, net zoals dat gebeurt op de gemeentepagina in de lokale krant. Op de homepagina horen zowel college van B&W als 
de gemeenteraad zichtbaar te zijn of  in ieder geval een eigen button, makkelijk kunnen doorklikken naar de raadsvergaderingen 
hoort daarbij net zoals naar de samenstelling als ook de contactknop.  

Soms vraagt het extra inzet dan wel overtuigingskracht van de griffier om het voor elkaar te krijgen zoals het hoort. Doorgaans 
hebben  degene die een website bouwen minder oog voor het bestuurlijk deel van een gemeente. Een keus is om de wekelijkse 
besluitenlijsten van het college in de vergaderkalender van de raad te laten zetten of  apart onder het college. 

De griffier zorgt dat op de website alles rondom de gemeenteraad up-to-date is. Vergaderingen met de daarbij behorende stukken 
staan er ruim van te voren op, liefst zo kort mogelijk na binnenkomst bij de griffie. Dit kan goed met de inzet van de term  
‘concept’ voor de agenda, totdat de ‘echte’ agenda bekend is.  

De griffie(r) zorgt dat er actuele aandacht is voor de vergaderingen van de raad op de homepagina en social media. Een link     
naar de     vergaderstukken is een must, onderwerpen met impact verdienen extra aandacht bij zowel de voorbereidende 
vergadering als de raadsvergadering. Standaard oproep om mee/in te spreken mag niet ontbreken. 

De griffier zorgt dat de raad op de website staat samen met de griffier en alle (vergader)stukken gericht aan of  voor de raad! 



4.   De besluitenlijst, art. 23 van de Gemeentewet. 

 

Art. 23 Gemeentewet - ‘De raad maakt de besluitenlijst van zijn vergaderingen op de in de gemeente gebruikelijke wijze 
openbaar.’ 
De term besluitenlijst betekent simpelweg lijst van de genomen besluiten. De term ‘conform besloten’ is taboe, dat is geen besluit 
en zegt helemaal niets. De lay-out van een besluitenlijst met een 3 kolommen tabel past niet in deze digitale tijd, dit is niet 
overzichtelijk en makkelijk leesbaar. 

In de besluitenlijst staan alle besluit teksten voluit (voor zover mogelijk) met daarbij hoeveel stemmen voor en tegen met liefst       
de vermelding van welke fractie. Als extra de toezeggingen erbij maakt het mooi compleet, alle relevante informatie staat dan      
bij elkaar.  

Een besluitenlijst hoeft niet vastgesteld te worden, want het is een lijst van de al genomen besluiten. Desgewenst kunnen de griffier 
en de voorzitter ondertekenen voor het archief, het verdient de voorkeur om op de website geen handtekeningen te gebruiken.  
Het vaststellen van de besluitenlijst is overbodig maar niet verboden, voorwaarde is wel om deze zo kort mogelijk na de raads-
vergadering te publiceren, desnoods dan nog maar met de term concept als dat wenselijk blijkt.  Dit geldt trouwens ook voor de 
wekelijkse besluitenlijst van het college! 

De opmaak van de besluitenlijst is zodanig dat alle informatie overzichtelijk op liefst 1 à 2 pagina’s te lezen is. De opgemaakte 
agenda kan goed dienen als basis, waarbij de nummering en titel van het raadsvoorstel blijven staan met daaronder dan de besluit 
tekst, de raad besluit etc. Bovenaan wel vermelden wie er bij de raadsvergadering aanwezig waren en wie afwezig, en uiteraard    
de voorzitter en griffier. 

De besluitenlijst komt uiterlijk de dag na de raadsvergadering op de website, zodat een ieder de besluiten overzichtelijk kan inzien! 



5.   De postbus van de gemeenteraad, de ingekomen stukken. 

 

De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad en beheert de postbus ervan. Iedereen kan uiteraard een raadslid persoonlijk 
benaderen, maar de gehele gemeenteraad benaderen gaat het makkelijkst via de griffie(r), tenminste als dat goed en laagdrempelig 
geregeld is.  

De (digitale) post bevat meerder afzenders, de raad neemt een besluit over de afhandeling. De afhandeling van de ingekomen 
stukken is een vast agendapunt van de raadsvergadering; agendapunt nr. 3 of  4 meestal. 
In de praktijk is een zeer bruikbare indeling de A, B, C en D categorieën: 
A (actieve) informatie van het college aan de raad ter kennis name;  
B brieven, mails van overigen ter kennis name;  
C stukken aan de raad ter afhandeling door het college;  
D agenderen voor de commissie dan wel voorbereidende vergadering van de raad.  

De stukken zijn genummerd per categorie en komen direct na ontvangst bij de griffie bij de raadsvergadering. te staan, zodat 
iedereen  kennis kan nemen van de inhoud. De raad kan besluiten een ingekomen stuk bij een andere categorie te zetten, de 
aangepaste lijst is daarna definitief. De conceptlijst start de griffie vanaf  een week voor de laatste raadsvergadering en vult deze   
tot een week voor de eerstkomende raadsvergadering. 

Het apart agenderen van een ingekomen stuk vraagt om afspraken over de voorwaarden daar aan, afspraken die als besluit      
door de raad zijn gemaakt. Een minimale voorwaarde is om duidelijk aan te geven wat de kern is waarover de raad dan met  
elkaar in debat gaat. Deze toelichting kan staande het verzoek of  later waarna het agenderen pas plaats vindt als de toelichting 
tijdig bij de griffie is ingeleverd. Het tijdig publiek kunnen maken is daarbij essentieel. 

De inhoud van de ingekomen stukken zijn openbaar dus publiceert de griffie deze kort na binnenkomst! 



6.   (Raads)voorstellen in (drie) stappen, BOB-model. 

 

De griffier zorgt dat de raadsleden te nemen besluiten doen op basis van voldoende informatie. Voldoende informatie betekent  
ook dat inwoners hun zegje erover kunnen doen dan wel gedaan hebben. Beeldvorming; Oordeelsvorming en Besluitvorming;    
de 3 stappen, die ver uit elkaar kunnen liggen of  vloeiend in elkaar overgaan. 

Beeldvorming kan al beginnen voordat het voorstel gemaakt wordt. Het college kan starten met het consulteren van de raad   
apart of  samen met de inwoners. De griffier zorgt dat ‘grote’ voorstellen met impact als zodanig opgepakt worden en de raad       
in ieder geval wordt meegenomen dan wel de raad het initiatief  zonodig neemt. 

Raadsleden vergaren allerlei informatie gezamenlijk, in fractieverband of  alleen. De griffier zorgt ervoor dat alle essentiële 
informatie bij het raadsvoorstel staat en alles tijdig aangeleverd is. In een raadsvoorstel staat kort aangegeven welke relevante 
voorgeschiedenis heeft    geleid tot het voorstel met daarbij eventuele relevante al genomen besluiten.Zonodig is er in een        
aparte bijeenkomst voor toelichting dan wel nadere uitleg.  

Oordeelsvorming is het debat; het uitwisselen van meningen. Oordeelsvorming kan al tijdens de beeldvorming door het 
uitwisselen van meningen waarbij minder de nadruk ligt bij het elkaar al willen overtuigen als wel om elkaar de gelegenheid te 
geven er kennis van te nemen en elkaar te bevragen hoe men tot die mening is gekomen als wel waar deze op gebaseerd is.        
Men kan er dan nog over nadenken en vervolgens meenemen bij de besluitvorming. Laat raadsleden het gesprek voeren met 
elkaar, college en inwoners; in het gesprek al tot elkaar komen is alleen maar winst. 

Besluitvorming: juist de raadsvergadering met te nemen besluiten biedt raadsleden een platform. Het indienen van een 
amendement of  motie vraagt altijd om debat, maar een kort debat zonder motie of  amendement bij een voorstel met impact    
voor de inwoners kan zeker zinvol zijn, alleen al voor het publiek om te laten zien dat het onderwerp telt.   

Tussen elke stap in het besluitvormingsproces is er ruimte voor bezinning en overleg, voldoende ruimte is daarvoor noodzakelijk. 



7.   Plannen helpt, juist ook om flexibel te kunnen zijn. 

 

Elke gemeentelijke organisatie werkt enigszins planmatig, heel strak of  daartussen in.Een Lange Termijn Planning (LTA) is     
nodig voor de raad om te zorgen dat onderwerpen de benodigde aandacht kunnen krijgen. De LTA is organisch en wordt         
elke maand aangepast aan de steeds weer gewijzigde omstandigheden. 

De griffier zorgt dat er een een up-to-date LTA is mede onder de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris. De griffier 
overtuigt en laat zien aan de gemeentesecretaris en in de driehoek het belang van een actuele LAT, juist ook voor het college 
belangrijk.  

Plannen is vooral zorgen dat er bewegingsruimte is. Plan voldoende ‘vrij’ om onverwachte dan wel extra bijeenkomsten te    
kunnen houden. Vul de LTA aan met de onderwerpen vanuit de raad of  de griffie, maak het compleet. De LTA is openbaar   
zodat ook inwoners weten wanneer ze wat kunnen verwachten. De planning is organisch, dit daarom duidelijk erbij 
communiceren is essentieel. Plannen is organische maar tegelijk wel zo concreet mogelijk, vooral voor de kortere termijn. 

De LTA biedt de mogelijkheid om ‘grote’ onderwerpen goed voor te kunnen bereiden. In een raadsperiode is het goed om de  
raad steeds weer te onderwijzen over de steeds weer terug komende onderwerpen zoals bijvoorbeeld de P&C cyclus. Raadslid    
zijn is een bijbaan en je mag niet verwachten dat deze alles onthoud, regelmatig even een ‘opfris-cursus’ per onderwerp is geen 
overbodige luxe. 

Plan jaarlijks een bijeenkomst met raad, college en deel organisatie waar men elkaar op informele en vooral gezellige wijze beter 
kan leren kennen. Voor het draagvlak is het goed om dit door een werkgroep van de raad te laten organiseren samen met de 
griffie(r).  Een goede samenwerking met de organisatie helpt de organisatie en zeker ook de griffie(r). Niet alle ambtenaren krijgen 
mee bij wat de raad zoal doet, extra voorlichting door de griffie(r) kan helpen om meer meedenkers voor de griffie te creëren maar 
ook de eventuele drempel naar de griffie(r) te beslechten. Voor de griffier is het essentieel dat de eigen positie voor iedereen 
duidelijk is en daar geen enkele discussie over bestaat. 

De Lange Termijn Planning vraagt continue aandacht vanuit de griffie en is er voor iedereen. 
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