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Griffiejaarplan 2020
Inleiding
De griffie(r) voert veel taken uit die als basistaken gezien kunnen worden. Als deze
taken niet uitgevoerd worden kan de raad eigenlijk niet functioneren. Denk
bijvoorbeeld aan het plannen van vergaderen en bijeenkomsten en het ervoor zorgen
dat de stukken compleet en tijdig op ibabs worden geplaatst. Of het reserveren van
vergaderruimte en regelen van de catering. Maar ook het adviseren van raadsleden
over moties of amendementen en maken van verslagen. En zo zijn er nog veel meer
voorbeelden te noemen. De basistaken staan beschreven in de bijlages. Naast deze
basistaken voor de griffie(r) zijn er ook extra activiteiten die we in 2020 willen gaan
uitvoeren. Deze worden in dit jaarplan beschreven.
Grondslag
De grondslag voor het werk van de griffier en griffie staat beschreven in de
Gemeentewet in artikel 107a, lid1:
“De griffier staat de raad en de door de raad ingestelde commissies bij de
uitoefening van hun taak terzijde”.
Deze bepaling is het fundament voor elke griffier en griffie. We hebben dit vertaald in
een missie
Missie van de griffie;
Onze missie is het scheppen van de juiste voorwaarden voor de gemeenteraad
zodat deze zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken zo
optimaal mogelijk kan uitvoeren.
Actiepunten voor 2020
Naast de algemene basis taken die de griffie en griffier uitvoeren conform de
Gemeentewet zijn voor 2020 een aantal extra actiepunten waar wij mee aan de slag
willen.
Nieuwe vergadersystematiek
Zoals eerder aangegeven heeft de raad op 26 september 2019 de notitie
“Gemeenteraad Aa en Hunze; een nieuwe wijze van vergaderen” aangenomen. Uit
deze nieuwe vergadersystematiek komen een aantal actiepunten voort.
Actie griffier:
Samen met raadswerkgroep bestuurlijke vernieuwing:
Ontwikkelen tijdelijk reglement van orde
Evaluatie nieuwe vergadersystematiek medio maart 2020.
Actie: zowel vanuit de raad als organisatie kunnen voorstellen komen voor
vergaderingen op locatie.
Vaker vergaderen op locatie, zo mogelijk met doelgroepen
Ondertitelen raadsvergaderingen
Het Tijdelijke Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid is van kracht geworden. Dit
betekent dat de uitzendingen van onze raadsvergaderingen moeten voldoen aan

nieuwe eisen zodat mensen met een gehoorbeperking niet worden uitgesloten.
Concreet houdt dit in dat de raadsvergaderingen die worden uitgezonden ondertiteld
moeten worden.
Actie griffier: er wordt spraakherkenningssoftware ingezet zodat onze
vergaderingen automatisch worden ondertiteld. 92% van het gesproken woord wordt
automatisch en correct omgezet naar tekst
Nieuwe LangeTermijnAgenda
Er wordt door het college in samenspraak met de griffie een nieuwe LTA ontwikkeld.
Het is de bedoeling dat deze uiteindelijk ‘real time’ geraadpleegd kan worden door
de raadsleden. De nieuwe LTA is dus altijd bij de tijd.
Actie griffier: aanjagen, ondersteunen en adviseren m.b.t. nieuwe LTA
AndersOmDoen
In het kader van AndersOmDoen wordt inwonersparticipatie nog belangrijker. De rol
van raad vraagt hierin om grote aandacht.
Actie: de raad gaat aan de slag met inwonersparticipatie en Biodiversiteit en in een
later stadium met de RES (Regionale Energie Strategie) en de Omgevingswet.
Actie griffier: ondersteunen en adviseren
Democracity
De raad heeft besloten aan de slag te gaan met Democracity. Dit is een
laagdrempelig spel in de raadzaal over onze democratie voor kinderen in de hoogste
klassen van de basisschool. Ook voor raadsleden is een rol weggelgeld. In het
verleden zijn hier goede ervaringen mee opgedaan.
Actie; de griffie en griffier organiseren en begeleiden het spel.
Trainingen o.a.: integriteit, voorzitterstraining
Uit de gesprekken met nieuwe raadsleden is gebleken dat er behoefte is aan een
informatieavond over integriteit. Een paar voorzitters hadden belangstelling voor een
voorzitterscursus.
Actie: de griffier organiseert een integriteitstraining voor de raad.
Samen met buurgemeentes organiseert de griffier een voorzitterstraining.
Nieuwe gedragscode integriteit
De huidige gedragscode is verouderd (uit 2003)
Actie: in 2020 legt de griffier een raadsvoorstel met een geactualiseerde
gedragscode voor aan de raad
Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen 2018
De activiteiten die door de raadswerkgroep verkiezingen zijn georganiseerd met als
doel een hoge opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen worden door de griffie
geëvalueerd.
Actie griffie en griffier: de evaluatie wordt in het eerste kwartaal van 2020 aan de
raad gepresenteerd.

Nieuwe rechtspositieregeling opstellen en uitvoeren

In 2019 is de nieuwe rechtspositieregeling voor raad en commissieleden van kracht
geworden
Actie griffier en personeelzaken: in 2020 is de nieuwe rechtspositieregeling
ingevoerd en geïmplementeerd
I-pads vervangen
Het grootste deel van de huidige ipads is aan vervanging toe.
Actie griffie, griffier en afdeling automatisering: in 2020 worden de verouderde
ipads vervangen
Raadscommunicatie
Over de werkzaamheden van de raad zou veel vaker en beter gecommuniceerd
kunnen worden. Vooral door inzet van social media
Actie: de werkgroep bestuurlijke innovatie, ondersteund door de griffier, draagt zorg
voor een Communicatieplan voor de raad
Rondje fracties
Het is in het verleden gebleken dat het heel nuttig en plezierig is om als griffie met
om met de fracties in gesprek te gaan. Wensen, vragen en adviezen m.b.t. de
informatievoorziening, ibabs, ipads, planning etc. kunnen dan worden besproken.
Actie; de complete griffie doet in 2020 een rondje langs de fracties.
Begeleiding en advisering van de volgende raadswerkgroepen en commissie:
Werkgroep bestuurlijke innovatie
De raad heeft de werkgroep bestuurlijke innovatie ingesteld. De werkgroep houdt
zich bezig met bestuurlijk innovatie in ruime zin. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe
vergaderorde. Komende onderwerpen kunnen zijn: inwonersparticipatie en de rol van
de raad hierin en raadscommunicatie.
Actie: de griffier begeleidt en adviseert de werkgroep en voert het secretariaat.
Denktank sociaal domein
De raad heeft het initiatief genomen tot het oprichten van de denktank sociaal
domein. Hierin zijn maatschappelijke partners in het sociaal domein en raadsleden
afgevaardigd. De danktank onderzoekt de mogelijkheden voor de raad om grip te
krijgen op het sociaal domein.
Actie: de griffier begeleidt en adviseert de werkgroep en voert het secretariaat.
Intergemeentelijke raadswerkgroep gemeenschappelijke regelingen
De intergemeentelijke raadswerkgroep wil meer grip krijgen op de
gemeenschappelijke regelingen.
Actie: De samenwerkende griffiers ondersteunen en adviseren de werkgroep. In
2020 worden er twee bijeenkomsten door de griffiers georganiseerd voor de raden,
portefeuillehouders en GR’n; een ‘markt’ voor de jaarstukken en een Najaarsoverleg
ter voorbereiding op de kaderbrief

Rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie zal in 2020 een onderzoek gaan doen naar de
subsidieverlening voor inwonersparticipatie. Dit onderzoek wordt in eerste instantie
door de commissie zelf uitgevoerd door inzet van het externe lid van de commissie.
Actie: de griffier begeleidt en ondersteunt de commissie (en het externe lid) en voert
het secretariaat.
Voortgang griffiejaarplan
De voortgang van het griffiejaarplan zal worden besproken in de
werkgeverscommissie.

