FUNCTIEBESCHRIJVING GRIFFIER

Functie:
Griffier.
Plaats in de organisatie:
Raad;
Griffier.
Onderdeel:
Griffie.
Doelstelling griffie:
Griffie heeft tot taak het bieden van een goede en doelmatige ondersteuning van de
raad en zijn commissies;
Stelt beleidsvoorstellen op over de werkwijze van de raad;
Stelt daartoe procedures en formats op;
Doet voorstellen aan de raad over de wijze waarop de dualisering in de praktijk vorm
kan krijgen.
Doel van de functie:
De griffier ondersteunt de raad bij zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en
controlerende taak;
De griffier ondersteunt de voorzitter van de raad tijdens de vergaderingen van de raad.
De griffier is verantwoordelijk voor het integraal management van de griffie en geeft
leiding aan de griffie;
De griffier is resultaatverantwoordelijk voor de griffie en budgetverantwoordelijk voor de
griffie en de raad.
Uitwerking van het doel van de functie:
1.
Ondersteuning en advisering van de raad, het raadspresidium en de commissies:
- Adviseert de voorzitter van de raad, het raadspresidium, de voorzitters van de
commissies en de individuele raadsleden over procedures, werkwijzen en
instrumenten;
- Ondersteunt de rekenkamercommissie en door de raad ingestelde
onderzoekscommissies;
- Is eerste aanspreekpunt voor alle vragen naar ambtelijke ondersteuning;
Ondersteunt de raadscommissies en de leden afzonderlijk
- Adviseert en ondersteunt de raad bij voorlichting en
communicatie richting bevolking;
- Ondersteunt de raad bij het betrekken van de burgers bij het
besluitvormingsproces en het door de raad te voeren beleid. Organiseert daartoe
bijeenkomsten met groepen uit de bevolking en regelt ontmoetingen met
maatschappelijke organisaties;
- Adviseert de leden van de raad of een fractie bij het opstellen van
een kaderstellend voorstel;
- Adviseert bij het opstellen van initiatiefvoorstellen, notities, amendementen en
onderzoeksvoorstellen;
- Adviseert de commissievoorzitters m.b.t. de opbouw van de raadsvoorstellen o.a.
wat betreft doelstelling en evaluatie;
- Adviseert de raadsfracties over het juiste middel (vragen, vragenuur, interpellatie)
voor de controle op de uitvoering van bestaand beleid;
- Draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering van de raadsleden;
- Draagt zorg voor een pro-actieve en reactieve informatievoorziening naar de raad;
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- Draagt zorg voor een regelmatige evaluatie van de onder het dualisme ingevoerde
werkwijze.
- Bewaakt de voortgang van de voortgang van de afhandeling van verzoeken van de
raad en/of commissies om informatie, advies en bijstand en onderhoudt hierover
contact met de ambtelijke organisatie.
2.

Integraal management.
- Verantwoordelijk voor de werkprocessen, structureert de uitvoering hiervan
rekening houdend met de gestelde prioriteiten en gemaakte werkafspraken met de
raad;
- Draagt zorg voor een adequate uitvoering van het gemeentelijke personeels,
organisatie-, financieel-, communicatie- en juridisch beleid in de griffie;
- Geeft leiding aan de griffie;
- Is verantwoordelijk voor (cultuur)processen binnen de griffie.

Budgetverantwoordelijkheid:
Is verantwoordelijk voor en bewaakt het budget van de griffie;
Stelt een conceptbegroting voor de griffie op;
Realiseert een zo bedrijfseconomisch mogelijke manier van werken;
Komt op basis van berekeningen en begrotingen tot voorstellen voor c.q. sluit
contracten met derden;
Neemt deel aan diverse (in- en externe) overlegvormen;
Is verantwoordelijk voor een adequate administratieve organisatie van de
werkprocessen binnen de griffie;
Analyseert en adviseert over bedrijfseconomische gegevens van de griffie, rapporteert
hierover aan de raad.
Bevoegdheden:
Is bevoegd gebruik te maken van de inzet van het ambtelijk apparaat. Overlegt indien
noodzakelijk daartoe met de gemeentesecretaris;
Legt omvangrijke verzoeken van een fractie voor de inzet van het ambtelijk apparaat
eerst voor aan het presidium;
Bewaakt de procedure van deze verzoeken.
Leidinggeven:
Geeft leiding aan de plaatsvervangend griffier, senior raadsadviseur, raadsadviseur,
managementassistente, secretaresse en de overige ondersteunende medewerkers.
Aard van de contacten:
Intern:
Raad en voorzitter van de raad ter afstemming en overleg. Raadspresidium voor ontvangen
van opdrachten en afleggen van verantwoording. Gemeentesecretaris, leden van B&W en
ambtelijk apparaat.
Extern:
Politieke partijen, burgers, adviseurs, journalisten en leden griffiernetwerk
Bijzonderheden:
Het betreft een nieuwe functie, ontstaan door de invoering van het dualisme.
Competentie:
Om de functie-inhoud volledig te kunnen vervullen moet de medewerk(st)er beschikken over
onderstaande vakkennis vaardigheden, kenmerken van houding en gedrag.
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Functie-eisen:
Academisch werk- en denkniveau;
Juridische of bestuurskundige opleiding;
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een politiek bestuurlijke organisatie.
Vaardigheden/houding:
Goed analytisch vermogen;
Plannend en organiserend vermogen;
Gevoel voor politiek bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen;
Flexibel;
Commitment;
Oplossingsgericht en creatief kunnen denken;
Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

Voor gezien
datum:

Voor akkoord
datum:

Vastgesteld
datum:
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