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Voorwoord

“De commissie openbaar bestuur van de Vereniging van Griffiers (VvG) koesterde al lang de wens een trend- 

en ontwikkelingenonderzoek over ons werkgebied op te starten. Dit onderzoek heeft in het voorjaar van 2013 

plaatsgevonden en is uitgezet onder griffiers van deelraden, raden en provincies. Het onderzoek bevat zowel 

een kwantitatief als een kwalitatief deel en zal elke 3 jaar herhaald worden. De uitkomsten van het onderzoek 

laten zien of de onderzochte issues een verwachte trend zijn. De lezer kan zelf besluiten of die verwachte trend 

ervoor zorgt dat het huidige democratische systeem nog past bij de veranderingen waaraan het onderhevig is. 

Daarover doet het onderzoek geen uitspraak en is dus aan een ieders eigen beleving. Het zou dan ook prima 

zijn wanneer de essays leiden tot discussies over het (beter laten) functioneren van het openbaar bestuur.  

Door de vakgenoten is voldoende stof voor die discussie aangedragen!

Ik wil vooral Ko de Ridder en de leden werkgroep Nancy IJnema, Fimke Hijlkema, Paula Lambeck en Jan de 

Jong bedanken voor het wijze waarop zij invulling hebben gegeven aan de totstandkoming van het onderzoek 

en de rapportage. Mijn dank gaat natuurlijk ook uit naar alle collega’s die een inhoudelijke bijdrage aan de 

rapportage hebben geleverd.

Het digitale rapport zal voor iedereen beschikbaar zijn op de website van griffiers.nl en kan daardoor een 

inspiratiebron zijn voor alle bestuurslagen. Ik raad een ieder het boek dan ook van harte aan.”

Arjan Oudbier
wnd. Voorzitter VvG
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 01

Waar griffiers weet van hebben: 
over the wisdom of a crowd
 Ko de Ridder

Wat er allemaal mis zou kunnen zijn

Sinds tien jaar hebben alle Nederlandse gemeenten en provincies een raads- of statengriffier. Deze functie, 

gecreëerd als onderdeel van het proces van dualisering van het gemeentebestuur, geeft de bekleder ervan 

een bijzonder perspectief op het functioneren van de lokale democratie. Voor het eerst is er een functionaris 

wiens taak, zo niet roeping er in bestaat het reilen en zeilen van de gemeenteraad (provinciale staten) in goede 

banen te leiden. Vanuit het gezichtspunt van de griffier ligt de lokale democratie bij voortduring onder een 

vergrootglas. En vanuit dat perspectief doemen onvermijdelijk vele feilen en fouten op. Daarbij komt dat de 

gemiddelde griffier een soort ideaalbeeld van het functioneren van de lokale democratie met zich mee draagt 

waaraan bij voortduring de praktijk wordt getoetst. Inherent aan het ambt van griffier is de prikkel om de 

werkelijkheid om te vormen naar het ideaalbeeld. Geen wonder dat veel griffiers met brandende vragen zitten: 

wat is er allemaal niet mis met de lokale democratie (vergeleken met het ideaalbeeld)? waar komen al die 

onvolkomenheden vandaan? hoe kunnen we de lokale democratie (weer) op peil brengen? enzovoorts.  

Het zou zo bezien voor de hand liggen om een grootscheeps onderzoek te starten om al deze Brandende 

Vragen te beantwoorden.

Wat we allemaal geleerd hebben

Er is ook nog een andere manier om het ambt van de griffier te bezien als bron van kennis over het openbaar 

bestuur. Sedert tien jaar doen griffiers – functionarissen met ambtshalve een scherp oog voor het reilen en 

zeilen van de democratie – ervaringen op met de inrichting en werking van het bestuur van de gemeente 

(de provincie). Samen hebben zij een hoog opgetaste hoeveelheid kennis, inzichten, gedachten over goede 

en slechte praktijken, allemaal vooral in hun hoofden. De griffier is een professional, en net als elke reflective 

practioner denkt ook de griffier na over het eigen ambtshalve optreden – van te voren, alternatieve oplossingen 

en strategieën afwegend, achteraf als manier om van ervaring te leren. De mate waarin dit bewust dan wel 

onbewust gebeurt kan variëren, maar reflectie is onlosmakelijk verbonden met het werk van een griffier. 

Het zou een verrijking van ons inzicht in het functioneren van de lokale democratie opleveren indien die 

ervaringskennis van alle griffiers, the wisdom of a crowd, ontsloten zou kunnen worden. Dit is de gedachte die aan 

dit boekje ten grondslag ligt.
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Pijnpunten en vragen

De ontsluiting van de verzamelde griffierskennis zou gericht kunnen zijn op pijnpunten die de griffiers 

ervaren in hun dagelijks functioneren. Pijnpunten kunnen voortvloeien uit als ernstig ervaren discrepanties 

tussen ideaalbeelden en alledaagse praktijk, uit onverwachte problemen die niet of moeilijk op te lossen 

bleken, uit spanningen tussen verschillende ambten en uit andere soortgelijke omstandigheden. Echter, 

zulke discrepanties tussen ideaal en werkelijkheid kunnen niet meer zijn dan een aangrijpingspunt voor 

reflectie – een reflectie die er toe dient om uit zulke ervaringen meer algemeen toepasbare inzichten te 

verwerven. Concrete, in de werkelijkheid van alledag ervaren moeilijkheden zullen vragen moeten worden. 

Dat kunnen vragen zijn vanuit het perspectief van de griffier: algemene dilemma’s waarmee griffiers bij de 

uitoefening van het ambt worden geconfronteerd. Ga ik voor mijn ideaalmodel of ga ik uit van de praktijk? 

Wat is mijn ruimte: ben ik coach of dienaar van de raad? Of een beetje van beide? Korsten heeft in een studie, 

verricht in samenwerking met de raadsgriffies Parkstad Limburg, al eens een aantal van dergelijke dilemma’s 

op verhelderende wijze aan de orde gesteld.1) Voor het onderhavige project is voor een iets andere benadering 

gekozen. De centrale vraag is: wat valt uit weerkerende problemen en dilemma’s die griffiers bij de uitoefening 

van het ambt ervaren, te leren over de ontwikkelingen binnen de lokale democratie. Deze vraag valt uiteen 

in een aantal deelvragen: wat is de diepgang en de reikwijdte van het betreffende probleem? in hoeverre is er 

sprake van een ontwikkeling, een trend? is het een opgave voor de griffier?

De aanpak

Het ontsluiten van de ervaringskennis van de griffiers gebeurde langs twee wegen: die van de case study en die 

van het survey. In een case study gaat het om één of enkele gevallen die met een grote rijkdom aan details worden 

beschreven of geanalyseerd. Bij een survey gaat het om een groot aantal gevallen die op een beperkt aantal punten 

worden beschreven en geanalyseerd. In deze publicatie heeft de case study de vorm van een essay over een aspect 

van het functioneren en in het uitoefenen van het ambt van griffier. Tien koppels van twee griffiers hebben 

elk gereflecteerd op hun praktijkervaringen met één zo’n thema. Het resultaat is een verrassend gevarieerde 

verzameling opstellen dat een staalkaart van issues in het functioneren van de lokale democratie bevat. Voor het 

survey zijn dezelfde tien thema’s aan alle griffiers voorgelegd met behulp van een vragenbatterij in een digitale 

enquête. Daarbij lag de nadruk op het mogelijk trendmatige karakter van de thema’s.

De tien thema’s 

Een belangrijk onderdeel van de ambtsopvatting van de meeste griffiers is, dat de griffier de hoeder is van 

de lokale democratie. Meer nog, dat de griffier het ideaalbeeld van de duale democratie dient uit te dragen 

en bewaken; het ideaalbeeld met een gemeenteraad als forum voor hoogstaande politieke debatten, een 

gemeenteraad als bewaker van publieke belangen tegenover het college. In de grauwe werkelijkheid van 

de alledaagse lokale politiek zijn dergelijke idealen soms ver te zoeken. Hoe gaat de griffier daarmee om? 

Welke ruimte heeft het ambt van griffier en welke ruimte is de griffier bereid om te nemen of te bevechten? 

Bij de volgende tien thema’s – de onderwerpen waarmee de essayschrijvers aan de slag gingen – komen deze 

algemene vragen op een meer concreet niveau aan de orde.

1) Arno Korsten, ‘In politiek vaarwater’, Verkenning van dilemma’s in de praktijk van raadsgriffiers, Heerlen 2009
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01  Kaderstellende functie en schaalvergroting
De meeste gemeenten zijn in allerlei samenwerkingsverbanden met andere gemeenten bezig om 

beleidsopgaven aan te pakken. De afzonderlijke gemeenteraden kunnen dan vaak niet meer doen dan aftikken 

van elders gemaakte keuzen. Welke consequenties heeft dit voor de kaderstellende functie van de raad en hoe 

stelt de griffier zich hierbij op?

02  De vertegenwoordigende functie en het politieke debat
Raadsleden die alle nadruk leggen op hun vertegenwoordigende functie kunnen in een positie komen dat 

ze slechts een deelbelang (willen) vertegenwoordigen. Hoe verhoudt zich dat tot bijvoorbeeld artikel 27 

Gemeentewet? Komt het politieke debat over het publieke belang in gevaar? Heeft de griffier hier een functie, 

als hoeder van de kwaliteit van het functioneren van de raad?

03  Schisma in de Raad
Volgens het ideaalbeeld is de Raad het forum voor uitwisseling van politieke meningen. In de praktijk 

kunnen blokken in de Raad lijnrecht tegenover elkaar staan, niet tot zinvolle communicatie bereid of in 

staat. Is hier sprake van een trend in het lokaal bestuur. En als zich een schisma voor doet, is de griffier dan de 

opbouwwerker die de kloven probeert te dichten, of is het business as usual?

04  Gefragmenteerde Raad
Nogal wat gemeenteraden hebben veel kleine en geen enkele grote fractie. Kleine fracties vertegenwoordigen 

dan vaak deelbelangen, van een dorp of van een protestgroep. Het is moeilijk om in zo’n gefragmenteerde 

raad tot duidelijke beleidsuitspraken te komen. Is fragmentatie een blijvend verschijnsel in de lokale 

politiek? Vergt het bijzondere voorzieningen om onder zulke omstandigheden zinvolle kaderstellende 

beleidsuitspraken tot stand te brengen? Heeft de griffier daarbij een taak?

05  Sociale Media
Smart phones, email, chatprogramma’s en twitter hebben de structuur en de dynamiek van het politieke debat 

wezenlijk beïnvloed. Niet zelden is het debat in de raad gelaagd, met als bovenste laat het formele mondelinge 

debat, en daaronder de digitale laag met een virtuele uitwisseling van gedachten. Bij dat virtuele debat kunnen 

ook niet-raadsleden betrokken worden. De figuur van de steun-fractie kan zo een andere betekenis krijgen. En 

via twitter kan de hele buitenwereld het virtuele debat binnengehaald worden. Wat is de betekenis van deze 

ontwikkelingen voor het functioneren van de raad? Vergt het bijzondere activiteiten van de griffie?

06  Integriteit
De integriteit van de raad staat of valt met de integriteit van de leden van de raad. De lastige kant van 

integriteit betreft het grijze gebied waarin regels of normen rekkelijk dan wel precies kunnen worden 

uitgelegd. Bijvoorbeeld de regels van artikel 15 Gemeentewet (incompatibiliteiten) en artikel 28 Gemeentewet 

(onthouden van stemming). Is er sprake van een trend? Staat de integriteit van de lokale politiek onder druk? 

Is de griffier de bewaker van de integriteit van de raad? 

07  Bestuurlijke participatie en vertegenwoordigen democratie
Participatie van burgers in gemeentelijke besluitvorming (via inspraakprocedures, panels, actiegroepen etc.) 

kan leiden tot allerlei beloften en gemeentelijke commitment die de raad als kaderstellend bestuursorgaan  

al bij voorbaat buiten spel zet. Neemt de bestuurlijke participatie toe? Is het inderdaad een ondermijning  

van de positie van de raad in de gemeentelijke beleidsvorming? Wat is de positie van de griffier in deze?  
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Verzet de griffier zich tegen buitenparlementaire participatie omdat het de rol van de Raad ondermijnt? 

Bevordert de griffier de burgerparticipatie als een aanvulling op de lokale democratie? 

08  De griffier en de voorzitter
De burgemeester is de voorzitter van de Raad, maar ook voorzitter èn lid van het college van B&W. Het is de 

natuurlijke rol van de griffier om de Raad te positioneren tegenover het college. Het is de natuurlijke rol van 

de voorzitter om beide bestuursorganen zoveel mogelijk onder de ene noemer van het gemeentebestuur te 

brengen. Hoe gaat de griffier om met de voorzitter, bijvoorbeeld in het delen van informatie? Wat krijgt de 

nadruk: de tegenover-functie van de raad of de cohesie van het gemeentebestuur?

09  De gemeenschappelijke bestuursdienst
Veel gemeenten experimenteren met vormen van vergaande samenwerking. Een vorm van samenwerking die 

nog net geen herindeling is, is de gemeenschappelijke bestuursdienst (BEL-gemeenten). Een andere vorm is 

de randgemeente die veel of alle diensten van de grote kerngemeente afneemt (Ten Boer model). Nemen deze 

vormen van samenwerking toe? Wat zijn de gevolgen van dit soort integratietendensen voor de positie van de 

raad? En welke consequenties heeft het voor de rol van de griffier?

10  Verschraling van de griffiersfunctie?
De eerste tien jaar van het duale bestuursmodel werden gekenmerkt door relatieve overvloed van middelen in 

het lokaal bestuur. Inmiddels zijn gemeenten en provincies geconfronteerd met de noodzaak om aanzienlijk 

te snijden in de uitgaven. In sommige gemeenten lijkt de griffie een gemakkelijk doelwit voor een snelle 

bezuiniging, terwijl andere gemeenten de ondersteuning van de raad juist willen vrijwaren van kortingen. 

Wat is hier de trend? Welke gevolgen zijn er op langere termijn van te verwachten voor het functioneren van 

de lokale democratie?

Het vervolg

In de volgende hoofdstukken wordt zichtbaar in hoeverre griffiers de tien thema’s als een trend beschouwen, 

als iets dat problemen oplevert of gaat opleveren of juist als een positieve ontwikkeling. Om werkelijk te 

kunnen vaststellen of de gesignaleerde ontwikkelingen heuse trends zijn is langjarig herhaald onderzoek 

nodig. De enquêtes waarover in hoofdstuk 12 verslag wordt gedaan zal periodiek (elke twee a drie jaar) 

opnieuw bij alle griffiers worden afgenomen. De daaraan verbonden reflectie op deze en andere thema’s kan 

opnieuw door middel van essays gestalte krijgen, maar andere vormen zijn evenzeer denkbaar. In elk geval 

is het doel van deze publicatie om een stevige basis te leggen. Op grond daarvan kan regelmatig opnieuw de 

balans worden opgemaakt van de ‘staat van de lokale politiek’ vanuit het perspectief van de griffiers.
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Kaders stellen en controleren  
op grotere schalen
 Frans Aerts, griffier gemeente Landgraaf

Beschouwingen over de stelling: 

‘De gemeenteraad moet zijn kaderstellende rol gebruiken om grip te houden op gemeenschappelijke 

regelingen en andere vormen van schaalvergroting’

Inleiding

De trend die in dit essay centraal staat is als volgt te formuleren. Decentralisatie van taken vanuit de 

rijksoverheid brengt met zich mee dat samenwerking op verschillende beleidsterreinen steeds meer 

noodzakelijk wordt. De roep tot schaalvergroting naar gemeenten van minimaal 100.000 inwoners wordt 

steeds sterker. De politieke en maatschappelijke druk neemt toe. Grote maatschappelijke partners steunen 

vaak de schaalvergroting terwijl burgers van speciaal kleinere gemeenten vaak hechten aan bestuurlijke 

zelfstandigheid.

Veel gemeenten zijn niet in staat om alle (oude en nieuwe) taken op een efficiënte en effectieve manier in eigen 

huis uit te voeren. Een aantal taken vergt omwille van een efficiënte bedrijfsvoering een andere schaal dan die 

van de betreffende gemeente. Andere taken hebben naar hun aard een bereik die de schaal van de afzonderlijke 

gemeente te boven gaat. Brandweer en reinigingsdienst zijn voorbeelden van het eerste; huisvesting en 

bedrijfsvestiging zijn voorbeelden van het tweede. De toekomstige taak jeugdzorg gaat om beide redenen de 

schaal van veel gemeenten te boven. Gemeenten hebben verschillende mogelijkheden om het hoofd te bieden 

aan deze en dergelijke schaalproblemen. De drie meest voorkomende oplossingen (afgezien van fusie) zijn  

a) inkopen dan wel uitbesteden van (delen van) een taak, b) samenwerken met een of meer andere gemeenten 

en c) op afstand plaatsen en verzelfstandigen.

Inkopen (outsourcing) verandert het gemeentebestuur in een contractmanager. Kaderstellen krijgt de vorm 

van het schrijven van tenders en contracten. Controle op de verwezenlijking van de kaders die zijn gesteld 

krijgt de vorm van toezien op de naleving van contracten. Daarbij kan veel mis gaan. Vaak blijkt dat noch het 

ambtelijk apparaat, noch het college, noch de raad voldoende is toegerust om de eigen verantwoordelijkheden 

in contract management adequaat te dragen. De problemen zijn echter vooral technisch van aard. Er zijn 

allerlei oplossingen beschikbaar om toch greep te houden op hetgeen onder de verantwoordelijkheid van het 

gemeentebestuur wordt gedaan. De vraag is wel, hoe de raad kaderstelling en controle met betrekking tot 

uitbestede taken aanpakt. En daarvan afgeleid is de vraag welke taken de griffier daarbij zou kunnen vervullen.
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Samenwerking en op afstand plaatsen door verzelfstandigen heeft heel andere complicaties. Intergemeentelijke 

samenwerking is van alle tijden: Thorbecke creëerde er al juridische mogelijkheden voor. Het kan in allerlei 

(juridische) vormen worden gegoten, variërend van een publiekrechtelijke gemeenschappelijke regeling 

krachtens de WGR, tot een stichting of een vennootschap naar privaatrecht. Elke vorm brengt eigen 

complicaties voor de kaderstelling en de controle met zich mee. Eén vraagstuk echter hebben alle vormen van 

samenwerking of verzelfstandigen gemeen. Zij brengen onvermijdelijk met zich mee dat de zeggenschap van 

de raad wordt gedeeld met andere raden of dat die zeggenschap nog maar indirect en met beperkingen kan 

worden uitgeoefend. Niet één gemeentebestuur stelt de kaders en controleert de verwezenlijking ervan, maar 

drie of zes of soms dertig. Niet het gemeentebestuur bepaalt maar de organen van een rechtspersoon. 

In de gemeenschappelijke regelingen zijn de gemeenten vaak vertegenwoordigd door een lid van het College. 

Sommige regelingen – bijvoorbeeld die van de Drecht-steden en van Parkstad Limburg – kennen een eigen 

raad die bestaat uit leden van de raden van de aangesloten gemeenten. Dat betekent een verwatering van de 

zeggenschap van de raad. Op welke manier kan de zelfstandige gemeenteraad invloed uit oefenen en zijn taak 

als hoeder van de lokale democratie onder deze omstandigheden waar maken? Ook de kaderstellende rol van 

de raden staat in die gevallen onder druk. 

Bij het nog verder op afstand plaatsen – bijvoorbeeld in de vorm van een overheid NV of een PPS constructie –  

staat de gemeenteraad op nog grotere afstand. Kijk naar de discussies bij het WSW bedrijf Licom NV in 

Zuid Limburg of bij de Floriade NV in de regio Venlo. De vraag is ook hier hoe de raad de kaderstelling en 

controle inricht met betrekking tot een taak waarvoor samenwerking met andere gemeenten is aangegaan 

of die in handen is gegeven van een privaatrechtelijke rechtspersoon. Accepteren we die vervlakking van de 

invloed van de gemeenteraden en dit is überhaupt een probleem? Welke rol heeft of kan de griffier spelen 

op dit terrein?

Kaderstelling bij op afstand uitgevoerde taken

Bij het invoeren van het dualisme in de gemeenteraden nu ruim tien jaar geleden zijn drie zaken benoemd die 

primair de taak van de raad en dus van de raadsleden zijn:

yy Volksvertegenwoordiging;

yy Kaderstelling;

yy Controleur.

Er kan dan ook geen discussie zijn over de vraag of de raad een kaderstellende functie heeft. Welke 

gemeentelijke taak er ook aan de orde is en ongeacht de wijze waarop de uitvoering van de taak formeel is 

vorm gegeven, een raad moet er steeds voor zorgen dat hij de juiste kaders voor de uitvoering aangeeft. 

Kaders stellen is een uitdrukkelijk opdracht aan de gemeenteraad, zeker als het gaat om taken die worden 

uitgevoerd door private ondernemingen of worden overgeheveld naar gemeenschappelijke regelingen of 

verzelfstandigde gemeentelijke diensten. Het op afstand plaatsen van taken is vaak gezien als een positieve 

ontwikkeling. De gemeente hoeft niet alles zelf te doen maar kan veel zaken overlaten aan de markt, het 

maatschappelijk middenveld of andere partners. ‘Niet zelf roeien, maar uitsluitend sturen’ is een bekend 

devies dat deze ontwikkelingen begeleidde. Juist dat sturen maakt het noodzakelijk dat de raad de koers 

bepaalt die die stuurman dient te volgen.
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De noodzaak om als raad kaders te stellen en grip te houden op de koers van verzelfstandigde taakuitoefening 

blijkt ook daaruit dat kiezers hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad vaak aanspreken op de uitkomsten van 

taken en activiteiten die worden uitgevoerd in samenwerking met andere gemeenten of die behartigd worden 

door een organisatie-op-afstand. Raadsleden kunnen zich dan niet verschuilen achter het argument dat ze 

niets te vertellen hebben over het functioneren van samenwerkingsconstructies. Door vooraf duidelijke kaders 

te stellen omtrent de wijze waarop iets moet gebeuren en omtrent de resultaten en prestaties die moeten 

worden geleverd kan de gemeenteraad duidelijke keuzes maken die dienen als opdracht voor de uitvoerder. 

De controle op de uitvoering van deze kaderstellende instructies kan gestalte krijgen door het college van 

B&W verantwoording te laten afleggen binnen de afgesproken P&C cyclus. Collegeleden vertegenwoordigen 

de gemeenten veelal in het bestuur van gemeenschappelijke regelingen of in de algemene vergadering van 

aandeelhouders of in een raad van commissarissen. Het bevragen van de verantwoordelijke portefeuillehouder 

over de voortgang en de resultaten van de taakuitvoering kan een goede manier zijn om de controlerende taak uit 

te oefenen. De uitvoering van de op afstand geplaatste taak komt dan in de openbaarheid aan de orde. De burger 

krijgt inzicht in de gang van zaken en in het oordeel van de raad daarover. De invloed van dit soort openbare 

debatten moet niet onderschat worden. De organisaties en bedrijven waarover het debat met het college gaat 

zullen het oordeel van de raad niet negeren. Een nog sterkere vorm van controle is het rechtstreeks horen, in de 

raad, van de uitvoerende organisatie en niet via de tussenschakel van de portefeuillehouder die bestuurder of 

contractverantwoordelijke is. En waarom zou de raad niet rechtstreeks in debat gaan met de uitvoerder?

Het meest lastig te controleren is de uitvoerder-op-afstand die de juridische gedaante heeft van een NV 

of BV – ook al bezit de gemeente een meerderheid van de aandelen en heeft het gemeentebestuur zitting 

in de Raad van Commissarissen. Het bestuur en de commissarissen van de vennootschap zijn, krachtens 

boek II van het Burgerlijk Wetboek, gehouden om uitsluitend het belang van de vennootschap te dienen. 

Overwegingen van gemeentepolitieke aard zouden daarom geen gehoor mogen krijgen aan de vergadertafels 

van de onderneming. Ook de aandeelhouders mogen de directie niet instrueren of richtlijnen meegeven die 

indruisen tegen het belang van de onderneming. Toch zouden wettelijke beperkingen qua zeggenschap er 

niet aan in de weg mogen staan zaken in de gemeenteraad en dus in de openbaarheid aan de orde te stellen.  

De burger behoort in elk geval te weten hoe een raad erover denkt. 

Argumenten tegen het houden van kaderstellende grip  
op gemeenschappelijke regelingen

 Vanuit het perspectief van de individuele raad ligt het voor de hand te streven naar maximale invloed op de 

uitvoering van op afstand geplaatste taken, door middel van kaderstelling en controle. Vanuit het perspectief 

van samenwerking ligt dat echter een slag anders. Samenwerking houdt nu eenmaal in dat een deel van de 

verantwoordelijkheden wordt overgedragen. Zeggenschap kunnen loslaten is een wezenlijke voorwaarde 

voor een succesvolle samenwerking. Dat loslaten betekent dan ook, dat de democratische controle meer op 

afstand komt. Een vertrouwensrelatie tussen de samenwerkende partijen is dan ook onontbeerlijk. Gaat men 

ervan uit dat samenwerking inperking van de zeggenschap van de raad met zich meebrengt dan zullen de 

kaders die de raad kan stellen niet veel meer omvatten dan de hoofdlijnen van beleid. De raad heeft in beginsel 

weinig mogelijkheden om specifieke eisen te stellen, bijvoorbeeld voor lokaal maatwerk. De couleur locale kan 

hierdoor verdwijnen. De leden van de raad zullen vooral in regionaal belang moeten denken. Detaildiscussies 

die vaak de lokale kaderstellende debatten beïnvloeden, komen veel minder aan bod.
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Veel gemeenschappelijke regelingen worden opgericht voor de gezamenlijke behartiging van uitvoerende 

taken zoals personeelszaken, ICT of het innen van belastingen Bij dit soort activiteiten is kaderstelling niet 

of veel minder aan de orde. Immers het beleid en de beleidskaders zijn reeds bepaald en de uitvoering moet 

effectief en efficiënt zijn. Dat is een verantwoordelijkheid van het college en de raad moet zich beperken 

tot het controleren van het college op het punt van de rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering 

van dat beleid. De raad bepaalt de beleidskaders en dat kunnen ook kaders zijn die te maken hebben met 

de uitvoering. De uitvoering als zodanig is echter een verantwoordelijkheid van het college. Het is dan ook 

passend dat de raad zich terughoudend opstelt en zich vooral richt op het controleren van de rechtmatigheid, 

doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering.

Schaalvergroting door middel van publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden of privaatrechtelijke 

ondernemingen kan een bevoegdhedenstructuur opleveren die het stellen van kaders in de weg staat. Dat 

mag de raad er echter niet van weerhouden om in het openbaar het debat aan te gaan met het college, met 

het bestuur van het samenwerkingsverband of met de directie van het bedrijf dat taken uitvoert. Hierbij ligt 

het accent op de controlerende en volksvertegenwoordigende taken van het raadslid. Raadsleden zullen er 

naar streven buiten het gemeentehuis zichtbaar te zijn om zo de signalen op te pakken omtrent hetgeen er 

bij de inwoners leeft. Raadsleden zullen ervoor willen waken dat de beleidskaders, afgesproken met de collega 

raadsleden van andere gemeenten, verdwijnen in de mist van formele regels en dikke muren van gedeelde 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden met partners.

Ontwikkelingen

Samenwerking tussen overheden lijkt een toverwoord te zijn geworden en in veel gevallen de magische 

formule van eenieder die niet wil veranderen. De noodzaak van regionale samenwerking, die wordt 

versterkt door de decentralisatiemaatregelen van de rijksoverheid en door forse bezuinigingen die ook 

voor de lokale overheid gelden, brengt veel nieuwe initiatieven tot ontwikkeling. De mogelijkheden die 

de Wet Gemeenschappelijke Regelingen biedt worden aangegrepen voor nieuwe creatieve manieren van 

samenwerken. Denk aan: 

yy Ambtelijke samenwerking tussen gemeenten op beleidsvelden;

yy Ambtelijke fusie met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid;

yy Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie met bv. een waterschap (Belastingdienst);

yy Regionale Uitvoeringsdienst met een provincie.

Ook hierbij gaat het vaak om taken en diensten waarvoor het van ondergeschikt belang is dat de raad 

beleidskaders formuleert. Daarnaast worden bedrijfsmatige activiteiten in een overheids-BV of -NV 

ondergebracht. Voorbeelden hiervan zijn de reinigingsdienst, het WSW bedrijf en de exploitatiemaatschappij. 

Voor al dit soort op afstand geplaatste activiteiten geldt, dat niet alleen de kaderstellende maar ook 

de controlerende functie van de raad verzwakt raakt. Zoals als eerder aangegeven is kaderstelling bij 

uitvoeringsorganisaties minder zwaar weegt terwijl de controlerende functie daarentegen juist wel veel 

betekenis heeft.

Het is daarom van belang dat de raad op zoek te gaat naar nieuwe vormen om zijn controlerende en 

vertegenwoordigende taken invulling te geven. Raadsleden willen voorkomen dat de raad wordt ingekapseld 

binnen muren van abstracties die in het stadhuis om hem heen worden gebouwd en waarvan de bouwstenen 
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namen dragen als bevoegdheden, op afstand plaatsen, P&C cyclus, projectstructuren, mandaat en delegatie 

e.d. Een raadslid heeft de mogelijkheid om namens de burger voor het debat te kiezen – een debat dat op elke 

plek en met elke betrokkene kan worden gevoerd. 

De rol van griffier

Wat is de positie van de griffier en welke ruimte krijgt of neemt hij/zij in al deze processen? Hoe balanceert 

de griffier op het koord tussen verandering en behoud? Durft de griffier het politieke vaarwater op te zoeken? 

Het zijn vragen die niet zomaar even beantwoord kunnen worden. 

Een griffier die vanuit zijn raad de opdracht krijgt om zich alleen met de stukkenstroom bezig te houden 

en de vergaderingen te notuleren zal geen ruimte krijgen om zelf initiatieven te ontplooien om in regionaal 

verband een rol te spelen bij het vormen van samenwerking of om het openbaar debat te stimuleren en 

organiseren. Toch kan de griffier een sleutelrol vervullen bij het streven om regionale samenwerking tussen 

gemeenteraden te optimaliseren. Hij heeft contact met de collega griffiers en kent de wensen van zijn eigen 

raadsleden. Samen beschikken de griffiers binnen de regio over strategische informatie en samen kunnen zij 

daarmee aan gedeelde opvattingen binnen raden of tussen raden vertalen in een aanpak voor het voeren van 

het openbaar debat.

De griffier is als adviseur van de raad wel politiek bewust maar heeft geen politiek doel of bestuurlijk doel.  

Het is zijn functie om de raadsleden in een zo goed mogelijke positie te brengen om hun taken te vervullen. 

En waarom zou dat in positie brengen zich moeten beperken tot de stadhuistraditie?
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De vertegenwoordigende functie  
en het politieke debat
 Katja Bolt, griffier gemeente Zoetermeer
 Rob Huitema, griffier gemeente Dinkelland

Beschouwingen over de stelling:  

‘Het vertegenwoordigen van deelbelangen is positief voor de representatieve democratie’

Beste collega Katja,

Nadenkend over de stelling ‘het vertegenwoordigen van deelbelangen is positief voor de representatieve 

democratie’ werd ik enthousiast en dacht: ik ben het daar mee eens. Mag ik je de volgende casus voorleggen om 

aan te tonen dat de stelling veel waars bevat? Je weet dat mijn gemeente bestaat uit tien kernen. Die hebben ieder 

hun eigen kenmerken en dynamiek. Onze 21 raadsleden bestrijken geografisch gezien zo’n beetje alle kernen 

van de gemeente Dinkelland. Anders gezegd, elke kern heeft wel een of meer inwoners in de raad zitten. De 

inwoners van onze dorpen hebben het wel en wee van hun woonplaats hoog in het vaandel. ‘Hun’ raadslid wordt 

nauwlettend gevolgd en waar nodig aangesproken op onderwerpen die zijn of haar dorp aangaan. Een heel mooie 

manier, vind ik, om raadsleden scherp te houden in hun volksvertegenwoordigende rol.

Eén van onze raadsleden, Jeanet Jansen, lid van de grootste coalitiefractie Dinkelland Vooruit (DV), is inwoner van het 

dorp Deursum. Zij is niet alleen inwoonster, maar ook voorzitter van de Dorpsraad van Deursum. Binnen de raad 

weet zij die petten goed te scheiden, maar als er een onderwerp op de raadsagenda sta at met Deursum te maken heeft 

zie je haar altijd wat rechter gaan zitten. Vaak is ze ook woordvoerster als het om Deursumse kwesties gaat. Zij kent 

de problematiek in haar dorp als geen ander en brengt dat altijd goed over in de raad. Dus de raad heeft regelmatig 

voordeel bij de aanwezigheid van deze lokale kennis en betrokkenheid in zijn kring. Datzelfde geldt overigens voor het 

college en de individuele collegeleden, met zij regelmatig contact heeft als er Deursumse kwesties spelen.

Ik mag wel zeggen dat de grote maatschappelijke inzet van deze volksvertegenwoordiger onlangs heeft geleid 

tot het raadsbesluit tot beschikbaarstelling van een krediet om in Deursum een kulturhus te bouwen. Het 

leek heel lang een kansloze missie, maar Jeanet heeft de lokale belanghebbenden om tafel weten te krijgen. 

Een van de belangrijkste partijen daarbij was de plaatselijk fanfare Sempre Crescendo. De fanfare was als vaste 

huurder van oefenruimte in het kulturhus nodig om de exploitatie van het kulturhus rond te krijgen.  

Toen, dankzij de inspanningen van Jeanet, de handtekening van de fanfare uiteindelijk binnen was stond 

niets de realisering van het kulturhus meer in de weg. De plaatselijke aannemer is zelfs al aan het bouwen.



20  

Raadslid Jeanet Jansen is door het creëren en zichtbaar maken van maatschappelijk draagvlak en door  

politieke agendering in staat gebleken langs de weg van debat en besluitvorming in de raad een kulturhus  

in Deursum gerealiseerd te krijgen.

Wat leert dit ons nu met betrekking tot de stelling ‘het vertegenwoordigen van deelbelangen is positief voor 

de representatieve democratie?’ Ik ben van mening dat de casus aantoont dat de stelling juist is. Om een goede 

volksvertegenwoordiger te zijn moet een raadslid maatschappelijk betrokken zijn en met twee benen in de 

samenleving staan. Je hoort het vaak: wees zichtbaar, wees herkenbaar, wees aanspreekbaar en laat weten waar 

je voor staat. Raadslid Jeanet Jansen voldoet aan dat profiel.

Raadslid zijn betekent vooral ergens voor durven staan en daarvoor je nek uitsteken. Dat brengt met zich  

mee dat je in het maatschappelijk verkeer kleur bekent, positie kiest en je verbindt aan doelen en belangen  

die er in jouw visie toe doen. Als die doelen en belangen je eigen woonkern en de mensen in je directe 

omgeving betreffen maakt dat je inzet, je betrokkenheid en je rolinvulling als raadslid niet minder legitiem.  

Integendeel, je behartigt – in termen van onze stelling weliswaar een deelbelang, maar dan wel een deelbelang 

dat een concreet bestanddeel vormt van wat zo mooi heet het algemeen belang waartoe de raad geroepen is. 

Iets verder doorredenerend zou je zelfs kunnen zeggen: deelbelangen zijn een verschijningsvorm van het 

algemene belang.

En hoezo, hoor ik je denken, is de behartiging van deelbelangen goed voor de representatieve democratie? 

Volgens mij is het antwoord, naar mijn casus kijkend, niet zo moeilijk. De inwoners van Deursum staan 

bekend als kritisch als het om gemeentezaken gaat. Nu de raad een dapper en heel concreet besluit heeft 

genomen voor hun dorp zien ze dat de raad als hun vertegenwoordiger er toe doet. Dat politiek niet alleen 

maar bestaat uit zinloos vergaderen maar ook in staat is substantiële resultaten te bereiken. De mensen  

in Deursum geloven weer in de politiek. En die pluim kan Jeanet Jansen toch maar mooi op haar hoed  

steken.

Beste collega Rob,

Wat een interessante discussie roept deze stelling op Rob, wat hebben wij toch een mooi vak! Jouw mail 

lezende vraag ik me wel af of het klopt wat je schrijft, dat deelbelangen een verschijningsvorm zijn van  

het algemeen belang. Staan deelbelangen niet per definitie haaks op het algemeen belang? Enkel en alleen 

omdat een deelbelang uitgaat van het belang van een kleine groep, en dus niet van het belang van de  

gehele populatie?

Deze gedachte toepassend op jouw casus: ik begrijp wel dat de inwoners van Deursum blij zijn met de 

daadkracht van de gemeenteraad nu er een krediet is verstrekt en de aannemer is begonnen met het bouwen 

van het kulturhus. Maar Deursum is maar één van de tien kernen van de gemeente Dinkelland en wat is er nu 

gedaan met de belangen van de inwoners van de andere negen kernen? Krijgen alle kernen nu een kulturhus? 

Is dat nodig? Wat zou dat kosten en wat zou dat opleveren? Wat is er niet gedaan of kan niet gedaan worden 

voor de bewoners van de gemeente Dinkelland, nu er geld gaat naar het kulturhus in Deursum? Is die 

integrale afweging echt goed gemaakt nu, voor zover ik lees toch vooral achter de schermen, al was geregeld 

dat het kulturhus in Deursum gebouwd zou gaan worden?
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Ik misgun niemand een kulturhus en ik ben zeker blij te lezen dat de inwoners van Deursum weer geloven in 

de politiek, maar is met dit besluit het algemeen belang echt gediend? Ik hoop maar voor de inwoners van de 

andere negen kernen dat als er iets op de agenda staat van de gemeenteraad dat hun kern heel direct betreft, 

zij ook een gemeenteraadslid hebben dat zo goed de wegen weet te bewandelen als Jeanet Jansen. Want anders 

kunnen ze er nog wel eens bekaaid vanaf komen in die mooie gemeente Dinkelland van jou.

Terug naar de stelling, die gaat niet alleen over belangen, maar ook over representativiteit. Van alle rollen 

die raadsleden hebben vind ik de rol van volksvertegenwoordiger altijd de meest interessante. Ayhan Tonca 

schrijft het al in zijn column ‘De volksvertegenwoordiger’ in het jaarboek van de Vereniging van Griffiers 

2012: “Namens hun achterban moeten raadsleden doen wat zij zelf wijs achten in het algemeen belang. Deze 

tegengestelde belangen, het algemeen belang, het partijbelang, het belang van de kiezer of van een doelgroep, 

veroorzaken altijd zeer lastige afwegingen waar raadsleden in elke raadsvergadering mee te maken hebben.”

In datzelfde jaarboek schrijft Bas Denters in zijn artikel over de oordelen van burgers over de raad als 

volksvertegenwoordiging, dat er vier visies zijn op de volksvertegenwoordigende rol van het raadslid. In de 

eerste visie op representatie, het afspiegelingsmodel, wordt uitgegaan van de idee dat het wenselijk is dat de 

volksvertegenwoordiging in relevante aspecten een afspiegeling vormt van de gerepresenteerde bevolking. 

In de tweede visie is de volksvertegenwoordiger geen directe belangenbehartiger maar een soort van 

vertrouwenspersoon die in goed contact staat met zijn of haar achterban en weet wat er leeft. De derde visie 

ziet het raadslid eerst en vooral als een vertegenwoordiger van een politieke partij, iemand die bereid is en in 

staat wordt geacht het programma van de partij ten uitvoer te brengen. Een vierde visie beschrijft het raadslid 

als een democratische waakhond die zich namens de gemeenschap die hij vertegenwoordigt inzet voor het 

vergroten van mogelijkheden voor burgerinvloed en het bewaken van de democratische kwaliteit.

Twee vragen aan jou Rob, gelezen de stelling en jouw casus: welke van de visies onderschrijf jij en welke visie 

zou jouw raadslid Jansen onderschrijven?

Dag collega Katja,

Wat mij allereerst uitdaagt in jouw reactie is jouw twijfel aan mijn stelling dat deelbelangen een 

verschijningsvorm zijn van het algemeen belang. Jij stelt daaraan gekoppeld de bijna retorische vraag ‘staan 

deelbelangen niet per definitie haaks op het algemeen belang?’ In reactie daarop en om de discussie nog wat 

te verscherpen ga ik nog een stap verder in mijn stellingname: algemeen belang is een fictie. Wat wij algemeen 

belang noemen en als algemeen belang beleven is altijd een product van afwegingen en keuzes uit naar voren 

geschoven deelbelangen. Het begint er al mee dat iedere politicus die het als zijn missie ziet het algemeen 

belang te dienen een product is van zijn opvoeding, levensbeschouwing, sociale omgeving en politieke 

voorkeur. Het raadslid dat met gebruikmaking van deze persoonlijke bagage invulling geeft aan het begrip 

algemeen belang doet dat altijd vanuit zijn subjectieve waarneming van de wereld om hem heen. Hij neemt 

een reeks van deelbelangen waar, maakt daaruit vanuit zijn persoonlijke beleving en visie keuzes en verheft de 

door hem gewaardeerde deelbelangen tot algemeen belang.

Een voorbeeld: raadslid a staat voor de keuze een voorstel om een wijkontsluitingsweg aan te leggen al dan 

niet te steunen. De verkeerscirculatie en de verkeersintensiteit in de wijk maken volgens deskundigen de 
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aanleg van de weg noodzakelijk. Er zijn meerdere tracés denkbaar, maar het college stelt de raad voor de minst 

dure variant te kiezen. Het wegtracé doorsnijdt dan wel een aan de rand van de wijk gelegen open landschap 

met natuurwaarden. Raadslid a komt tot het standpunt dat zijn voorkeur uitgaat naar een duurdere tracé-

variant (meerkosten € 1 miljoen) als dat betekent dat het open gebied, waar hij overigens in zijn kinderjaren 

menig hut heeft gebouwd, behouden kan worden.

Het is dé verantwoordelijkheid van de raad om goed afgewogen besluiten te nemendie in de waarneming 

van een raadsmeerderheid het algemeen belang dienen. Daarvoor is het noodzakelijk dat in het eraan 

voorafgaande debat alle raadsleden de door hen relevant geachte deelbelangen inbrengen. De raad is de 

arena waarin langs de weg van politiek debat verschillende, vaak tegengestelde belangen worden gewogen en 

beoordeeld en uiteindelijk worden omgevormd tot een besluit waarin een democratische meerderheid zich 

kan vinden. Anders uitgedrukt: door ingebrachte deelbelangen onderling te laten concurreren, uit te ruilen of 

aan elkaar te smeden komt een raad tot besluiten die door een raadsmeerderheid worden beoordeeld als een 

goede invulling van het begrip algemeen belang. Laat duizend bloemen bloeien en het politieke krachtenspel 

in de raad zal zijn werk doen. Raadsleden die met verve door hun relevant geachte deelbelangen in het debat 

verdedigen dragen bij aan de kwaliteit van het eruit voortvloeiende raadsbesluit en zijn goede dienaren van de 

representatieve democratie.

Wat vind je van de volgende vaststelling? Stel dat ‘algemeen belang’ een universeel begrip was waarover 

voortdurend consensus bestond binnen de raad. Dit zou de raad als representatief orgaan meteen overbodig 

maken. De representatieve democratie zou haar bestaansrecht hebben verloren.

Ik wil de stelling ‘het vertegenwoordigen van deelbelangen is positief voor de representatieve democratie’ ook 

graag benaderen vanuit de waarneming van de burger. De gemiddelde burger is niet bezig met het begrip 

algemeen belang, maar komt op voor zijn eigen fysieke en sociale leefomgeving. Hij wil het gevoel hebben 

dat zijn ideeën, wensen en klachten bij de leden van de raad, als democratische vertegenwoordigers, in goede 

handen zijn. Hij wil dat de raad er op een voor hem transparante wijze iets mee doet. Een raadslid dat deze 

ideeën, wensen en klachten negeert is een slechte ambassadeur van de lokale representatieve democratie. 

Raadsleden die niet de durf hebben deelbelangen politiek op de kaart te zetten en die bij voorbaat – ter wille 

van vermeende strijd met een algemeen belang – politieke keuzes uit de weg gaan, verdoezelen of laten 

verwateren, dragen bij aan het faillissement van de representatieve democratie. De burger die ontdekt dat 

zijn belang niet doorklinkt in de door hem gekozen gemeenteraad zal van mening zijn dat de representatieve 

democratie niet werkt. Die burger zal andere wegen zoeken en vormen van directe beïnvloeding van het 

besluitvormingssysteem gaan beproeven. Directe democratie wint het dan van representatieve democratie.

Het is natuurlijk heel interessant de vier visies van Denters op het raadslid als volksvertegenwoordiger, zoals 

door jou ingebracht, op mijn beschouwingen te projecteren. Je vraagt welke visie(s) ik onderschrijf. Het zal 

je niet verbazen dat ik kies voor de combinatie afspiegelingsmodel en democratische waakhond. Raadsleden 

moeten in de samenleving staan, daarvan een onderdeel zijn en daarvan een natuurlijke representant zijn. Zij 

moeten de belevingswereld van hun buurman begrijpen, de taal van de visboer op de hoek spreken en open 

staan voor de financiële zorgen van de plaatselijke muziekvereniging. Daardoor is een raadslid in staat om 

deelbelangen actief in politieke acties te vertalen en de raadszaal binnen te brengen. Deze actieve doorvertaling 

van de belangen die door delen van de samenleving relevant worden geacht plaatst het raadslid als vanzelf 

in de positie van democratische waakhond, dus van bewaker van open kanalen naar de samenleving en van 

bewaker van het democratische proces. De status van vertrouwenspersoon, een titel die alleen de samenleving 
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en zijn electoraat hem kunnen toekennen, zal vervolgens voortvloeien uit de mate waarin hij zijn rol als 

spiegel van de samenleving en bewaker van de democratie op een heldere en consistente manier vormgeeft. 

De vierde visie van Denters – de vertegenwoordiger als onderdeel van de partijendemocratie – nodigt ook uit 

tot een opmerking. Natuurlijk maakt een raadslid deel uit van een partij en van een fractie. Een raadslid dat 

zich voor alles manifesteert als spiegel van de samenleving en als bewaker van de democratie, zal de partij en 

de fractie waarvan hij deel uitmaakt niet als een inperking van zijn individuele kracht en betekenis ervaren 

maar veeleer als een nuttig voertuig om de belangen die hij relevant acht nog steviger de politieke arena in te 

brengen. Uiteraard komt het in de partij en in de fractie ook al aan op geven en nemen, maar dat is een spel dat 

een goed raadslid beheerst.

En dan nog even over jouw zorgen over de andere negen kernen van Dinkelland, die in tegenstelling tot 

Deursum blijkbaar geen kulturhus zullen krijgen, omdat daar geen raadslid á la Jeanet Jansen woont. 

Voorlopig moet simpelweg de conclusie zijn dat in de overige negen kernen het maatschappelijk draagvlak, 

de maatschappelijke druk, de behoefte net zo behandeld te worden als Deursum en de daaruit voortvloeiende 

politieke druk (nog) niet de omvang hebben dat de weg naar een raadsdebat en een raadsbesluit kan 

worden gevonden. Is dat wel het geval, dan is er vast en zeker een maatschappelijk actief raadslid te vinden 

die het betreffende deelbelang politiek op de kaart zet, zodat het onderwerp langs democratische weg tot 

besluitvorming kan leiden. Daarbij kan de casus Deursum als politiek precedent worden ingezet.

In het licht van onze discussie vind ik het interessant je het volgende voor te houden.  

Pröpper/Kessens (2005) beschrijven zeven rollen die een volksvertegenwoordiger kan vervullen:

yy Postbode: klachten en wensen van burgers klakkeloos doorgeven;

yy Advocaat: belangen van individuele o f specifieke groepen burgers behartigen, ongeacht eigen opvatting;

yy Mediator: onpartijdig bemiddelen tussen belangen;

yy Politiek stuurder: op grond van maatschappelijke signalen en eigen visie positie bepalen en invloed 

uitoefenen ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken en belangentegenstellingen aan de hand van 

politieke vraagstukken;

yy Verkoper: uitdragen van beleid en van partijpolitieke standpunten;

yy Ambassadeur: het gemeentebestuur vertegenwoordigen en zaakwaarnemer zijn;

yy Bliksemafleider: neutraliseren van ongenoegens van burgers, instellingen en bedrijven.

Mag ik je uitnodigen eens op deze rolbeschrijvingen in te gaan?

Beste collega Rob,

Je schrijft dat volgens jou deelbelangen niet haaks staan op het algemeen belang, maar dat het algemeen 

belang het product is van allerlei deelbelangen. Als ik het goed begrijp zie je het algemeen belang als optelsom 

van de verschillende door de individuele raadsleden naar voren gebrachte deelbelangen. Algemeen belang is 

daarmee een fictie zeg je, want ieder raadslid (of eigenlijk gewoon ieder mens) bekijkt de werkelijkheid altijd 

vanuit zijn of haar eigen subjectieve waarheid. Ik zie dit toch anders. Is het immers niet de taak van ieder 

raadslid om in het werk als raadslid en in het afwegen van belangen de eigen belevingswereld zo veel mogelijk 

te objectiveren? Om eigen vooroordelen, veronderstellingen, zeg maar de eigen gekleurde bril kritisch te 

beschouwen en open te staan voor andere belevingen en zienswijzen.
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Je vindt het noodzakelijk dat alle raadsleden de door hen relevant geachte deelbelangen in het politieke 

debat inbrengen. Want als het ‘algemeen belang’ een universeel begrip was waarover voortdurend consensus 

bestond binnen de raad, zou de raad als representatief orgaan overbodig worden. Maar in mijn beleving 

bestaat er over het algemeen belang geen consensus, het is nu juist de crux dat het politieke debat dient om te 

bepalen wat het algemeen belang is. Wat is een uitkomst waar de meeste bewoners/burgers van een gemeente 

van profiteren? Of, is het algemeen belang gediend met een bepaald besluit omdat een bepaalde kwetsbare 

groep daarmee wordt beschermd? Daarover moet het debat gaan, en niet over deelbelangen van (kleine) 

groepen.

Natuurlijk is de gemiddelde burger niet bezig met het algemeen belang, maar kijkt hij vooral naar zijn 

eigen straatje/pleintje/buurt. We kennen toch allemaal de uitdrukking NIMBY: Not In My Backyard. Bij 

elk dilemma of besluit waar een raad voor staat waarbij persoonlijke belangen van burgers of groepen van 

burgers worden geraakt staan ze vooraan om te komen inspreken. Raadsleden moeten uiteraard luisteren 

naar deze wensen en grieven, maar zouden in hun eigen afweging deze deelbelangen wel zo veel mogelijk 

moeten overstijgen. In hun besluitvorming moeten ze er rekenschap van geven dat ze zorgvuldig hebben 

afgewogen of het algemeen belang een belang van een (kleine) groep mag schaden. Daarom is transparantie 

van besluitvorming zo’n groot goed. Burgers moeten kunnen volgen en snappen waarom de afweging wordt 

gemaakt zoals die wordt gemaakt. Waarom wordt er toch een bepaald besluit genomen, terwijl zij daar in  

hun straatje/pleintje/buurt nadeel van ondervinden?

Hierover wil ik je de volgende interessante casus voorleggen. Een grootstedelijk dilemma in dit geval. Er 

moest een daklozenopvang worden gerealiseerd. Je begrijpt dat daar verzet tegen ontstond. De bewoners in de 

omgeving van de geplande opvanglocatie waren bang voor overlast en onveiligheid in hun directe omgeving. 

Je begrijpt ook dat het hard nodig is in een grote stad als Amsterdam plaatsen te creëren waar daklozen 

terecht kunnen. Botsende belangen dus! In de raadsvergaderingen over dit thema liepen de emoties hoog op. 

Insprekers die bang waren voor waardedaling van hun huizen kwamen massaal de publieke tribune bezetten. 

Met spandoeken, toeters, trommels, je kunt het zo gek niet verzinnen. De grote afwezigen waren uiteraard de 

daklozen. Die hadden er geen idee van dat er werd gesproken over een voor hen toch zo belangrijk thema.

De meeste raadsfracties hadden het moeilijk met hun afweging. De vergaderingen moesten geschorst worden 

en liepen erg uit. Een klein aantal heel dappere raadsleden bleef volhouden dat het, hoe vervelend misschien 

ook voor de buurt, belangrijk is voor Amsterdam dat daklozen worden geholpen. De voorzitter had het elke 

keer als deze raadsleden aan het woord waren moeilijk om de zaal in toom te houden. De daklozenopvang 

is er gekomen, zij het kleiner dan gepland. De raad heeft afspraken afgedwongen over een meldpunt voor 

klachten en over de wijze waarop de politie met meldingen om moet gaan. Als de raad had geluisterd naar de 

deelbelangen van de bewoners sliepen de daklozen nog steeds op straat.

De betrokken bewoners uit deze casus waren het niet eens met het besluit van de raad en probeerden het 

besluit terug te draaien met een referendum. Wat jij al schreef klopte ook hier: de burger ging vormen van 

directe beïnvloeding van het besluitvormingssysteem zoeken. De geldende referendumverordening stond 

het echter niet toe dat een referendum werd gehouden over onderwerpen die er toe dienden een groep hele 

kwetsbare burgers te helpen/beschermen. Hoe bezie je jouw stelling in het licht van deze casus, Rob?  

Als raadsleden vooral moeten opkomen voor deelbelangen, leven we dan ook in een democratie waarin  

wordt opgekomen voor de zwakken? Daklozen, om maar een voorbeeld te noemen, hebben immers geen 

stem, toch?



 De griffier als uitkijkpost 25  

Tot slot nog de rollen van Pröpper/Kessens. Van het hele lijstje spreken mij twee rollen vooral aan: de rol 

van mediator en de rol van politiek stuurder. Je zal er vast niet vreemd van opkijken, in de rol van mediator 

spreekt de onpartijdigheid me aan, het uitstijgen boven deelbelangen waar ik het hierboven ook al over 

had. De politiek stuurder bepaalt aan de hand van een eigen visie op de maatschappij zijn of haar standpunt 

ten aanzien van de voorliggende dilemma’s. Als in een raad verschillende politieke stromingen zijn 

vertegenwoordigd, maakt dit de kans groter dat er goed naar alle belangen wordt gekeken.

Beste Rob, ik ben benieuwd naar je reactie op mijn nieuwe casus. Ik heb nog steeds veel plezier in onze 

gezamenlijke verkenning van ons dilemma.

Ha collega Katja,

Jouw casus geeft een mooi vervolg aan onze discussie en nodigt uit tot een nadere toetsing en analyse van 

onze wederzijdse argumenten. De casus laat een optelsom zien van minder goed bij elkaar passende of zelfs 

elkaar uitsluitende deelbelangen. De betrokken buurtbewoners hebben belang bij een rustige en veilige 

woonomgeving. De betrokken groep daklozen heeft belang bij een dak boven hun hoofd en structuur in hun 

dagelijks bestaan. De Amsterdamse gemeenschap in zijn totaliteit heeft belang bij veiligheid, rust, orde en het 

tegengaan van overlast. Het Amsterdamse bedrijfsleven, in het bijzonder de toeristische sector, heeft er belang 

bij dat Amsterdam zich presenteert als een aantrekkelijke en veilige stad. De Amsterdamse belastingbetaler 

heeft het belang dat de kosten van de sociale problemen in de stad zo laag mogelijk zijn. En zo zijn er rondom 

het dossier daklozenopvang vast nog wel meer deelbelangen te onderkennen.

Aan de Amsterdamse deelraad in kwestie de taak om op basis van deze kluwen tot een kwalitatief goed besluit 

te komen. Een besluit dat het algemeen belang dient, datgene waar de raad voor staat. Het is vanzelfsprekend 

dat raadsleden als volksvertegenwoordigers en dragers van de representatieve democratie voor een heel lastige 

opgave staan. Elk raadslid staat voor de vraag: wanneer ben ik als raadslid een goede representant van de 

samenleving?

Allereerst staat elk raadslid in een complexe situatie als deze voor de opgave alle relevante deelbelangen  

in beeld te krijgen en aan zijn oordeel te onderwerpen. Om een goed debat te kunnen voeren zal elk  

raadslid goed zijn huiswerk moeten doen. Het kan niet anders dan dat dit oordeel vooral gebaseerd zal  

zijn op subjectieve waardering. Afhankelijk van zijn wereldbeeld en maatschappijvisie zal elk raadslid  

op zijn manier de deelbelangen waarnemen en beoordelen. Vervolgens zal er in het hoofd van elk raadslid 

een soort ‘ranking’ ontstaan. Raadslid a zal het belang van de buurtbewoners op plaats één zitten, raadslid 

b zal vooral de Amsterdamse economie hoog in het vaandel hebben staan en raadslid c ziet vooral de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de kwetsbare bevolkingsgroep daklozen als het voornaamste 

belang. 

Vanuit deze fase zullen alle raadsleden aan het politieke debat beginnen, waarbij ze allen als het ware één  

of meer deelbelangen vertegenwoordigen. De kwaliteit van dit politieke debat staat en valt met het zo 

volwaardig mogelijk inbrengen van alle relevant geachte deelbelangen. Het democratische proces is er  

zeer bij gebaat dat de raadsleden kleur bekennen door aan te geven welk deelbelang voor hun op één staat  

en in de besluitvorming gehonoreerd zal moeten worden. 
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Aldus zal er een open en volwaardig debat kunnen worden gevoerd. Een debat waarin alle ingebrachte 

deelbelangen collectief worden gemaakt en door middel van argumentatie en overtuiging gezamenlijk 

worden gewogen en beoordeeld. Een debat ook waarin voor de toeschouwende samenleving de levende 

deelbelangen helder en herkenbaar voor het voetlicht worden gebracht en hun plek krijgen in de discussie.  

Als dit proces van confronteren, overtuigen, nuanceren en middelen zich heeft voltrokken zal er een 

eindsituatie ontstaan: de deelbelangen hebben zich ten opzichte van elkaar geordend. Deze ordening is 

vervolgens de basis voor een raadsbesluit waarin de door de raadsmeerderheid geprioriteerde deelbelangen 

hun vertaling vinden. Het aldus langs democratische weg samengestelde pakket van te honoreren 

deelbelangen verdient dan de kwalificatie algemeen belang. De representatieve democratie heeft gewerkt.

Allemaal te mooi om waar te zijn, hoor ik je denken. Want wat kan er langs deze representatief democratische 

route allemaal niet fout gaan? Ik geef je toe: een heleboel. Je kunt de volgende valkuilen en gevaren onderkennen.

Valkuil 1: niet alle relevante deelbelangen zijn in beeld
Het debat wordt gevoerd zonder dat alle relevante deelbelangen in beeld zijn en worden meegewogen. Dit 

kan onbewust of bewust gebeuren. Het risico is dan groot dat daar een onvoldragen en onevenwichtig besluit 

op volgt, een besluit met een blinde vlek. Gebeurt dit, dan heeft de raad het algemeen belang onvoldoende 

gediend. Vooral ‘stille’ of ‘naamloze’ deelbelangen lopen het risico onvoldoende te worden meegenomen.

Valkuil 2: druk van buitenaf verstoort de vrije beoordeling van een deelbelang
Maatschappelijke vertegenwoordigers van deelbelangen kunnen zich als belanghebbenden zodanig expliciet 

in het democratische proces mengen dat er een onevenredige maatschappelijke druk op raadsleden komt te 

staan, zodat ze niet meer in staat zijn in vrijheid te denken en te handelen. Ook mediadruk kan hiervan een 

verschijningsvorm zijn. Raadsleden van het type postbode, advocaat of mediator zijn in dit soort situaties de 

zwakste schakels in het debat.

Valkuil 3: deelbelang blijkt geen relevant deelbelang te zijn
Hiervoor heb ik bepleit dat alleen relevante deelbelangen zouden mogen worden ingebracht in het politiek 

proces. Of een deelbelang relevant is, bepaalt het raadslid zelf. Een definitie van relevant is in dit verband dus 

niet te geven. Zelfs is niet altijd duidelijk wanneer een belang zo ‘micro’ en ‘ondergeschikt’ is dat het beneden 

de ondergrens van relevant terecht komt. Het is vaak een kwestie van beleving. Het politieke debat zal de 

uiteindelijk de als niet relevant beoordeelde deelbelangen elimineren.

Valkuil 4: particulier belang wordt ingebracht als relevant deelbelang
Wanneer is een als relevant ingebracht deelbelang een particulier belang dat niet op de publieke politieke 

agenda thuishoort? Een raadslid dat zich erg druk maakt om het belang van één onderneming in zijn 

woonomgeving laadt de schijn op zich van cliëntelisme en, stel dat de ondernemer in kwestie zijn zwager 

is, belangenverstrengeling. Toch kan het zijn dat hier sprake is van (de opmaat tot) een relevant deelbelang. 

Het is aan de raad om dit langs de weg van het politieke debat te beoordelen. Mocht de conclusie van deze 

oordeelsvorming zijn dat het agenderende raadslid zich blootstelt aan (de schijn van) belangenverstrengeling dan 

behoort het mechanisme van correctie en zelfreiniging binnen de eigen fractie en binnen de raad te werken.

Wat is de positie van de griffier in deze context? Heeft hij een taak in dit krachtenspel van belangen? Naar 

mijn idee is het aan de griffier, als vrij en onafhankelijk raadsadviseur en kwaliteitsfunctionaris, om het 

democratisch proces van weging en beoordeling van deelbelangen door de raad te faciliteren en te begeleiden. 
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Het is, andersom geformuleerd, zijn taak de raadsleden, de raadsfracties en de raad te behoeden voor de 

hiervoor genoemde vier valkuilen. De griffier is in die dynamiek niet degene die het algemeen belang benoemt 

en definieert. Zijn taak is het de raadsleden, de raadsfracties en de raad in de positie te brengen besluiten te 

genereren die de in de beleving van de (meerderheid van de) raad voldoen aan de kwalificatie ‘het algemeen 

belang dienend’. Bij dat ‘in positie brengen’ hoort in elk geval dat de griffier er attent op is dat alle door 

raadsleden relevant geachte deelbelangen ongehinderd en nevengeschikt hun weg vinden naar het politieke 

debat en daarmee naar het democratische proces. Tevens hoort daar bij dat hij raadsleden die de grens van 

belangenverstrengeling en cliëntelisme te dicht naderen op passende wijze de spiegel voorhoudt.

Beste Rob,

Wat heb je een mooie theoretische analyse geschreven van mijn casus uit de praktijk, de daklozenopvang. 

Complimenten daarvoor! Diverse door jouw beschreven valkuilen herken ik ook. Er dreigde even dat het deelbelang 

van de daklozen niet aan bod kwam, maar gelukkig was een klein aantal raadsleden dapper genoeg hier steeds weer 

op te wijzen. Valkuil twee heb ik ook al beschreven: boze buurtbewoners die de daklozenopvang niet in hun straat 

wilden, kwamen massaal de publieke tribune bezetten en de voorzitter had er moeite mee de orde te handhaven. Ik 

heb er als griffier, samen met de voorzitter, steeds op toegezien dat er niet te veel druk werd gezet op de raadsleden. 

Je hebt in een dergelijke tumultueuze situatie als griffier inderdaad niet als taak het benoemen van het algemeen 

belang, maar het faciliteren en begeleiden van een democratisch proces van weging van alle belangen.

Je hebt met je analyse ook toegewerkt naar een mooi slot in onze beschouwing over de stelling  

‘het vertegenwoordigen van deelbelangen is positief voor de representatieve democratie’.

In mijn beleving klopt deze stelling alleen als het vertegenwoordigen van deelbelangen gelezen en beleefd 

wordt zoals hierboven door jou beschreven: “Elk raadslid zal op zijn manier de deelbelangen waarnemen 

en beoordelen. Vervolgens zal er in het hoofd van elk raadslid een soort ‘ranking’ ontstaan. Vanuit deze fase 

zullen alle raadsleden aan het politieke debat beginnen, waarbij ze allen als het ware één of meer deelbelangen 

vertegenwoordigen. De kwaliteit van dit politieke debat staat en valt met het zo volwaardig mogelijk 

inbrengen van alle relevant geachte deelbelangen.” Waarbij dus gewaakt moet worden voor de door jouw 

beschreven valkuilen! Je gaat verder: “Het democratische proces is er zeer bij gebaat dat de raadsleden kleur 

bekennen door aan te geven welk deelbelang voor hun op één staat en in de besluitvorming gehonoreerd 

zal moeten worden. Aldus zal er een open en volwaardig debat kunnen worden gevoerd. Een debat waarin 

alle ingebrachte deelbelangen collectief worden gemaakt en door middel van argumentatie en overtuiging 

gezamenlijk worden gewogen en beoordeeld. Een debat ook waarin voor de toeschouwende samenleving de 

levende deelbelangen helder en herkenbaar voor het voetlicht worden gebracht en hun plek krijgen in de 

discussie. Deze ordening is vervolgens de basis voor een raadsbesluit waarin de door de raadsmeerderheid 

geprioriteerde deelbelangen hun vertaling vinden. Het aldus langs democratische weg samengestelde pakket 

van te honoreren deelbelangen verdient dan de kwalificatie algemeen belang.”

Onze beider stellingnames komen zo bij elkaar. Het maakt ook goed duidelijk hoe belangrijk het is dat het 

democratisch proces zorgvuldig verloopt. En het maakt duidelijk dat het democratisch proces best tijd, pijn 

en energie mag kosten. Het gaat, zo hebben we immers gezien, om een groot goed: belangen van velen komen 

samen en de weging, afweging en keuzebepaling mag tijd, pijn en energie kosten.
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Wij leven momenteel in een maatschappij waarin belangentegenstellingen, niet in de laatste plaats onder de 

druk van steeds snellere en directer media, openlijker en pregnanter worden. De neergaande economische 

welvaart zet de solidariteit tussen bevolkingsgroepen onder druk. Er zijn belangentegenstellingen te 

bespeuren tussen jongeren en ouderen, hoog opgeleiden en laag opgeleiden, gezond levende mensen en 

risicogroepen, enzovoorts.

Onze huidige maatschappij staat bol van de deelbelangen. Het is aan ons democratisch systeem om die in een 

proces van ‘middeling van belangen’ door volksvertegenwoordigers van vlees en bloed te vertalen naar wat 

een meerderheid in onze samenleving erkent als algemeen belang. En dat is de kracht van de representatieve 

democratie.

Tot slot een interessant citaat:  

‘Het algemeen belang begint altijd met het ontwikkelen van een deelbelang’ 

James Kennedy – De Groene Amsterdammer 14-12-2011



 De griffier als uitkijkpost 29  

 04

Schisma’s in de raad:  
de griffier als tweezijdig plakband?
 Nancy IJnema, griffier gemeente Dalfsen
 Jan de Jong, griffier gemeente Tynaarlo

Beschouwingen over de stelling:  

‘De griffier is de hoeder van de kwaliteit van het politieke debat’

Inleiding

Dit essay verkent de volgende stelling. Volgens het ideaalbeeld is de raad het forum voor uitwisseling van 

politieke meningen. In de praktijk kunnen blokken in de raad lijnrecht tegenover elkaar staan, niet tot 

zinvolle communicatie bereid of in staat zijn. Is de griffier dan de opbouwwerker die de kloven probeert te 

dichten, of is het business as usual? En neemt schisma door ontwikkelingen in de raden toe?

Het begrip schisma betekent letterlijk ‘een splijting, deling, afscheiding of scheuring van een organisatie in 

twee verschillende kampen’.1) Vetes kunnen ervoor zorgen dat in een gemeenteraad een schisma ontstaat, 

de raad tot op het bot verdeeld raakt en de besluitvorming ernstig wordt bemoeilijkt. Schisma’s kunnen 

door diverse oorzaken ontstaan, gevoed en verscherpt worden. In dit essay worden mogelijke oorzaken van 

schisma’s in de gemeenteraad verkend. Daarbij wordt ingegaan op de volgende aspecten:

yy Dualisme: dankbare voedingsbodem?

yy Coalitie versus oppositie: permanente splijtzwam?

yy Politieke onderhandelingen: constructie of destructie?

yy Vechtraden: breukbevorderend?

yy Besluitvorming: kwaliteit als verbinder?

yy Populisme: stimulans voor scheuring?

Ieder onderdeel wordt afgesloten met een korte duiding van de dilemma’s waar de griffier zich mee 

geconfronteerd ziet en of het aspect bijdraagt aan een toenemend schisma. Tenslotte wordt in een 

afzonderlijk hoofdstuk de rol van de griffier in optredende dilemma’s nader verkend en diverse conclusies 

getrokken, waarbij de conclusie over het al dan niet toenemen van schisma voor dit onderzoek de 

belangrijkste is.

1) Wikipedia, januari 2013, http://nl.wikipedia.org/wiki/Schisma
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Dit essay is geen handboek conflicthantering, die zijn er al genoeg, maar het biedt enig zicht op dilemma’s 

die bij conflicten of scheuringen voor griffiers kunnen ontstaan. Tevens wordt een poging gedaan de griffier 

handreikingen te bieden hoe hij de optredende dilemma’s het hoofd kan bieden. Misschien is de rol van de 

griffier in schisma’s wel te vergelijken met de functie en werking van tweezijdig plakband, dat uitermate 

geschikt is om meerdere onderdelen bij elkaar te houden. Of misschien is hij meer de mediator of wellicht de 

bruggenbouwer. Allerlei rollen die er toe kunnen doen als de conclusie is dat schisma in de raad toeneemt.

Daar waar in dit essay sprake is van ‘gemeenteraad’ kan hiervoor ook ‘provinciale staten’ worden gelezen. 

Aangezien de meerderheid van de griffiers van de mannelijke kunne is, wordt deze opgevoerd als ‘hij’ – 

hiervoor dient uiteraard ook ‘zij’ te worden gelezen.

Mogelijke oorzaken schisma’s

De aanleiding van schisma’s verschilt; er kunnen allerlei omstandigheden en oorzaken zijn voor sluimerende 

en opgetreden schisma’s. Het kan een conflict zijn tussen fracties of de oppositie en de coalitie zijn in een 

kemphanenstrijd verwikkeld. Raadsleden kunnen ook onderling zodanige spanningen hebben dat deze hun 

weerslag hebben op het functioneren van de raad. Tevens kan er een schisma zijn ontstaan tussen de raad en 

het college, bijvoorbeeld over de te vervullen rollen. Het kan gaan over inhoud, het kan gaan over personen, 

de aanleidingen kunnen divers zijn. In dit deel van het essay wordt nader ingegaan op mogelijke oorzaken 

van schisma’s en oorzaken die kunnen leiden tot een stijging van schisma. Herkenning ervan kan mogelijk 

voorkomen dat schisma’s optreden, dan wel in een vroegtijdig stadium worden herkend en niet uit de hand 

gaan lopen.

Dualisme: dankbare voedingsbodem?

Vóór de invoering van het dualisme waren wethouders lid van de raad en zij hadden in de besluitvorming 

een stem als elk ander raadslid. Wethouders waren betrokken bij het hele voorbereidingsproces tot en met 

de besluitvorming. Wethouders en hun fracties werkten doorgaans nauw samen bij de voorbereiding van 

besluitvorming en hadden daardoor vaak een doorslaggevende stem.

Dualisering heeft hier een einde aan gemaakt. Wethouders zijn niet langer lid van de raad en hebben geen 

stem in diens besluitvorming. De raad kreeg, uitdrukkelijker dan voorheen, controlerende en kaderstellende 

taken, die onafhankelijk van het college uitgeoefend zouden moeten worden. Dit heeft het politieke 

debatlandschap in zekere mate veranderd. In veel gemeenten zijn wethouders daardoor minder betrokken  

bij de zelfstandige voorbereiding van de besluitvorming in hun eigen fracties.

Het dualisme heeft ook gevolgen gehad voor de positie van de raad. Meer dan voorheen wordt hij 

geconfronteerd met zijn verantwoordelijkheden. Soms wordt duidelijk dat de raad, bij de uitoefening van  

zijn taken in het duale bestel, vooral als controleur van het college, faalt. Een voorbeeld is het onderzoek 

naar het grondbedrijf in Apeldoorn, dat pijnlijk de vinger legt bij de rol van de raad. “De raad is te weinig 

doortastend geweest in zijn bevragingen van het college over alarmerende geluiden binnen het grondbedrijf, 

ging te gemakkelijk akkoord met antwoorden en toezeggingen en was te weinig zelfkritisch,” zo luidde de 

conclusie van het onderzoek. “Ook de controle op het grondbedrijf moet worden verbeterd door bijvoorbeeld 
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de controlerende taak van de gemeenteraad te versterken,” aldus het rapport.2) Dit type ontwikkelingen 

kan makkelijk leiden tot een schisma in de raad tussen bijvoorbeeld coalitie en oppositie of raad en college. 

In het laatste geval stapt een wethouder of het college vaak op, wat ook in Apeldoorn gebeurde. Wethouder 

Rob Metz stapt op na het kritische rapport over het grondbedrijf. Ook de gemeente Tynaarlo heeft in 2011 

een bestuurscrises doorgemaakt, die vanaf 2012 leidde tot een schisma in het bestuur. Enerzijds tussen raad 

en college, anderzijds tussen fracties onderling. De VVD-wethouder is in januari 2012 opgestapt en er is een 

nieuw college geformeerd buiten de VVD om, maar soepel loopt de besluitvorming sindsdien allerminst.3)

Een stelling zou kunnen zijn dat er meer ‘gevochten’ wordt tussen raad en college naarmate raden dualer 

opereren en hun zelfstandigheid en onafhankelijkheid groter wordt. Fracties van de coalitie gaan van een 

wij-gevoel met het college of wethouder naar een ons-gevoel binnen de fractie. Dit zou tot gevolg kunnen hebben 

dat fracties vaker tegen ‘eigen’ collegevoorstellen stemmen. Dit kan gezien worden als duale besluitvorming 

in optima forma, maar de omstandigheden waaronder het besluit tot stand is gekomen, maken of dit een 

vruchtbaar debat oplevert of niet.

Feit is dat het aantal wethouders en colleges dat gedwongen opstapt, toeneemt. Volgens het rapport  

Gevallen wethouders4} heeft het dualisme in de bestuursperiode 2002 - 2006 niet geleid tot een piek in het aantal 

voortijdig aftredende wethouders. “Ondanks het feit dat men meer gewend raakte aan het dualisme, heeft 

de stijging van het aantal ‘vallende wethouders’ zich in de bestuursperiode 2006 - 2010 voortgezet, zij het 

in mindere mate.” De belangrijkste, meest genoemde klacht over het dualisme was dat de afstand tussen 

wethouders en de eigen fractie er door is vergroot, aldus het rapport.

Positie griffier
De griffier is in de wetgeving als het ware de personifiëring van het dualisme. Hij is als geen andere speler 

op het politiek-bestuurlijke krachtenveld, geroepen het dualisme uit te dragen. Hij loopt hierbij aan tegen 

het feit dat er op dit veld ook tegenkrachten opdoemen. Niet alle betrokkenen staan te juichen bij duale 

verhoudingen. Daar waar bijvoorbeeld wethouders het gevoel hebben dat hen bij de invoering van het 

dualisme macht is ontnomen, zullen zij proberen de verhoudingen naar hun hand te zetten. Als fracties in 

deze opvattingen meegaan, wordt het voor een griffier lastig opereren. Het dualisme is dan niet meer leidend 

in de raadzaal. De griffier verwordt dan tot de adviseur van de fracties en zijn verbindende rol tussen de diverse 

betrokkenen heeft ernstige beperkingen. Bij optredende conflicten of schisma’s geldt dat des te meer. Er zal 

dan een ernstig beroep worden gedaan op de strategische en diplomatieke kwaliteiten van de griffier. 

Geconcludeerd kan worden dat dualisering heeft geleid tot een meer verscherpte verhouding tussen raad en 

college en er een sterkere voedingsbodem voor schisma’s is ontstaan dan daarvoor. Het is plausibel dat deze 

trend zich voortzet als raden steeds dualistischer worden. Immers, machtsverhoudingen kunnen de dualiteit 

verhogen, maar ook danig verstoren. De griffier als de verpersoonlijking van het dualisme loopt daarbij het 

gevaar in zijn eigen verbindingsweb verstrikt te raken.

2) Enquêtecommissie Apeldoorn, http://www.apeldoorn.nl/ter/Politiek-en-organisatie-Gemeenteraad/Gemeenteraad-

Dossiers/Gemeenteraad-Dossiers-Raadsonderzoek-Grondbedrijf.html#tocBK–21
3) Informatieverslag gemeente Tynaarlo 2011-2014, november 2011
4) Actieprogramma Lokaal Bestuur, ‘Rapport de vallende wethouder’, juni 2011
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Coalitie versus oppositie: permanente splijtzwam?

Is dualisme een begrip sinds 2002, de scheiding tussen partijen die het college niet schragen en coalitiefracties 

bestaat al veel langer en is zo oud als de democratie jong is. Fracties dagen elkaar uit tijdens het debat. 

Coalitiepartijen nemen dan vaak de taak op zich voorstellen van het college te verdedigen, terwijl de niet-

collegepartijen hun vraagtekens zetten en zich manifesteren als gedreven tegenstander van collegevoorstellen. 

Zeker bij politiek zwaardere onderwerpen is dit het geval.

Kritisch zijn is zeer gewenst, vooral ook bij de uitoefening van de onafhankelijke controlerende taak die 

meer tot haar recht is gekomen door de dualisering. Een raad die niet reflecteert en controleert is een raad 

die onjuiste beslissingen kan nemen. Fracties houden elkaar scherp in het debat door met argumenten 

te komen naar aanleiding van hun eigen bevindingen en onderzoeken. Door niet allemaal als jaknikkers 

ongecontroleerd akkoord te gaan met voorliggende voorstellen, wordt getracht de kwaliteit van de 

besluitvorming op peil te houden en beter aan te laten sluiten op de behoeften van de burgers. De wensen  

van coalitie en oppositie kunnen hierin behoorlijk uiteen lopen.

De natuurlijke wil om een coalitie te laten voortbestaan kan er in een gemeente toe leiden dat in 

coalitieverband periodiek overleg wordt gevoerd om zwaardere dossiers te bespreken en de politieke koers te 

bepalen voordat de behandeling in de raad plaatsvindt. De niet-coalitiepartijen verenigen zich ook op deze 

wijze en manifesteren zich als blok tegen de coalitie. Ook daar vindt met regelmaat periodieke afstemming 

plaats over de te volgen koers. Het college ‘waarderen’ op voorstellen die een positief effect hebben op de 

inwoners van de gemeente, is er dan soms niet meer bij. In de raad van Tynaarlo bestaat sinds de bestuurscrisis 

in 2011 een dergelijke cultuur. In het kader van het algemeen belang en het systeem van ‘checks and balances’5) 

is het van grote meerwaarde dat de raad afgewogen besluiten neemt. Zijn er doelgroepen die onnodig zwaar 

getroffen worden door dit besluit? Zo ja, welke verlichtende voorwaarden kunnen we stellen bij dit voorstel 

om het te verzachten voor die groep? Een debat waarin deze en dergelijke punten aan de orde komen kan 

er toe bijdragen dat het voor alle burgers beste besluit genomen wordt. Een schisma heeft tot gevolg dat de 

meeste aandacht uitgaat naar bestaande tegenstellingen en dat er niet indringend van gedachten gewisseld 

wordt over de merites van het voorliggende voorstel.

Positie griffier
Geconcludeerd kan worden dat structurele tegenstellingen tussen coalitie en niet-coalitiepartijen een  

bijdrage kunnen leveren aan het ontstaan en voortbestaan van schisma’s binnen de raad. De griffier  

moet uitkijken dat hij niet gemangeld wordt tussen beide kampen. De raad, als hoofd van de gemeente  

en als deel van het bestuur, houdt de stevige opdracht om het college te controleren en kaders te stellen.  

De griffier adviseert hierin op onafhankelijke wijze, schisma kan dit tegenwerken. Er is overigens geen 

verband aannemelijk gemaakt tussen coalitie versus oppositie en toenemend schisma. Constructief 

onderhandelen echter kan tegenstellingen tussen oppositie en coalitie verminderen en daardoor leiden  

tot een vermindering van schisma. Of er een daadwerkelijk verband tussen onderhandelen en toenemend 

schisma is, komt hierna aan de orde. 

5) Een systeem waarbij tegenover elke macht een tegenmacht staat; idealiter houden macht en tegenmacht elkaar in evenwicht
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Politiek onderhandelen: constructie of destructie?

Bij politiek onderhandelen is het de kunst om met de juiste argumenten elkaar te overtuigen en tot een goed 

besluit te komen waarin de belangen van de kiezer zo veel mogelijk zijn opgenomen. Fracties kunnen hierbij 

gebruik maken van hun recht om te amenderen. Eén enkele fractie die voor is, is vaak onvoldoende om een 

voorstel of een amendement aangenomen te krijgen. Fracties zullen dus politiek moeten onderhandelen 

om voor een voorstel voldoende draagvlak te verwerven. Onderhandelen wordt belangrijker naarmate de 

fragmentatie in de raad groter wordt. Fracties dienen dan vaker met elkaar te overleggen en te onderhandelen. 

Ze zoeken elkaar op en onderzoeken op welke punten hun opvattingen met elkaar in overeenstemming 

gebracht kunnen worden. Hoe meer fracties voor het amendement stemmen, hoe sterker het besluit. Om 

fracties mee te krijgen worden teksten van amendementen aangepast, aangevuld of geschrapt. Dit is, over 

het algemeen, een constructieve wijze waarop de besluitvorming bij een onderwerp tot stand komt. Het 

gezamenlijk tot stand brengen van een standpunt is heel nuttig; immers, zonder politiek onderhandelen 

zouden besluiten niet tot stand komen en werd er geen kiezersbelang gediend. De meeste fracties zijn in staat 

dit politieke onderhandelingsspel met elkaar te spelen. Fracties kunnen dan elkaars standpunten inschatten 

en weten wie een medestander of tegenstander is. En ze weten daarbij op welke wijze ze een andere fractie 

kunnen overtuigen mee te gaan in hun standpunt.

In gemeenten waar sprake is van polarisatie, een scherpe tweedeling in de gemeenteraad, kan onderhandelen 

belangrijk zijn om het gewenste doel te bereiken. De coalitie/oppositieverhoudingen zijn daarbij een 

belangrijke graadmeter. Polarisatie betekent dat partijen in de raad hun positie al hebben bepaald zonder 

ruimte voor openbaar debat tussen de fracties en zeker zonder de intentie om te luisteren naar andere partijen. 

Dit alles kan leiden tot krampachtig gedrag tijdens de vergadering; tot een situatie waarin de inbreng en de 

argumenten van de oppositie er niet meer toe doen. Het besluit staat al vast. Het uiteenvallen van de coalitie 

mag niet ten koste gaan van het gehouden debat. Oppositiepartijen kunnen in dergelijke situaties ook 

elkaar vinden. Politieke standpunten, neergelegd in partijprogramma’s, worden opzij gezet om het doel van 

gezamenlijk oppositie voeren te verstevigen.

De kunst om met juiste argumenten elkaar te overtuigen om tot een goede belangenafweging en een 

goed besluit te komen is in die situaties niet meer van belang. Het resultaat, het in standhouden van het 

collegevoorstel, telt. Er is geen onderzoek gevonden naar het effect van politiek onderhandelen op schisma, 

maar feit is dat goed en succesvol onderhandelen helpt bij het voorkomen van schisma en resulteert in 

daadwerkelijke afgewogen besluitvorming.

Positie griffier
Het politieke onderhandelingsproces behoort niet tot de prioritaire domeinen van een griffier. Laat dergelijke 

processen vooral des politieks zijn. De griffier zal zijn kracht vooral moeten zoeken in het activeren van latente 

meerderheden voor bijvoorbeeld amendementen en moties. Daarnaast behoort het ook tot zijn taak om de 

raad te waarschuwen voor de wenselijkheid of onwenselijkheid van initiatieven vanuit de raad. Zoals steeds 

zoals bij de vele aspecten van het functioneren van de raad is de griffier gelegitimeerd om in deze processen als 

adviseur op te treden. Pas dan kan de griffier in dergelijke situaties van waarde zijn. Het adviseren aan fracties 

over medestanders die hun initiatieven ondersteunen kan helpen bij het vinden van draagvlak en bij het 

voorkomen of verminderen van schisma. Dit zou een dalende trend tot gevolg kunnen hebben.
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Vechtraden: breukbevorderend?

Er zijn verschillende cultuurtypen binnen gemeenteraden te onderscheiden. Een passieve raad neemt niet 

of nauwelijks zelf initiatieven, wacht af waar het college mee komt en omarmt alle of bijna alle voorstellen 

zonder noemenswaardige discussie. Er is geen kritische en proactieve houding, de controlerende taak komt 

nauwelijks uit de verf en kaderstelling vindt niet op initiatief van de raad plaats. Er is duidelijk sprake van 

monistische trekken.

Een proactieve, assertieve raad wil betrokken worden bij het voorproces en denkt en werkt op de juiste 

momenten mee. Er wordt constructief doch kritisch meegedacht met het college, de raad neemt ook zelf 

initiatieven om het beleid te beïnvloeden en denkt mee in de kaderstelling.

Daarnaast is er sprake van consensusgerichte raden, die vaak als ideaaltypisch worden gezien. Maar is dat 

wel zo ideaal? Raden die consensusgericht zijn, gaan vaak het conflict uit de weg. Soms slaat dit zo ver door 

dat debatteren alleen al gezien wordt als het aangaan van een conflict. Hierdoor durft men elkaar niet aan te 

spreken op meningen, ook niet als een verkeerde wending wordt gemaakt tijdens de vergadering. Men houdt 

elkaar niet scherp, waardoor er in het debat geen goede afweging van argumenten en belangen kan plaats 

vinden.

Soms is er sprake van een zogeheten vechtraad, die zich politiek agressief richting college manifesteert. Er 

wordt niet geluisterd naar elkaars argumenten en de raadsleden lijken er vooral op uit te zijn om het beleid 

van het college zo veel mogelijk te frustreren. Vaak ziet men bij agressieve raden dat er veel wantrouwen heerst 

ook tussen de fracties in de raad. De raad schiet door in zijn controlerende functie en ‘moties van wantrouwen’ 

liggen continu gereed om ingediend te worden. In een agressieve raad luisteren de leden niet naar elkaars 

argumenten, de uitkomst van het debat ligt op voorhand al vast. De onderlinge houding en gedrag van de 

raadsleden laat duidelijk verstoorde verhoudingen zien. Een moeizame en lastige raadsperiode kan het gevolg 

zijn. Gemeenten waar de afgelopen jaren moties van wantrouwen zijn aangenomen zijn: Maastricht (2013), 

Alkmaar (2013) en Vlaardingen (2011). 

Raden die behoren tot de passieve, de proactieve dan wel de consensusgerichte categorie kennen niet of 

nauwelijks schisma’s. Er heerst harmonie, de politieke gevechten zijn beperkt en beheerst. Vechtraden 

echter kennen in de praktijk een groter aantal politieke en bestuurlijke schisma’s. Vandaar dat er aan het 

optreden van deze categorie raden bijzondere aandacht wordt besteed. Het begrip vechtraad is al behoorlijk 

ingeburgerd. Korsten noemt het bijvoorbeeld in een interview over zijn boek ‘Sterke colleges’:

“Ja, er zijn gemeenten in dit land, die burgemeesters vaak typeren als een zogenaamd moeilijke gemeente, waar  

zelfs het beste sterke college moeite heeft om te besturen. Dat zijn vaak gemeenten met een versnipperde raad  

(want daarin treedt vaak een apenrotssyndroom op; onderlinge ruzie van apen op een kleine ruimte), veel wispelturig 

gedrag, weinig visie, ad hoc opereren en zelfs een gerichtheid op bepaalde private belangen (cliëntisme), en rauwe 

omgangsvormen. In deze gemeenten kan een college bijna niet overleven tenzij er heel veel ervaring en rustgevend 

gedrag zit in een college. Waarom? Omdat de raad niet gevoelig is voor koers, voor doelen, voor continuïteit.”6)

6) Prof. A.F.A. Korsten, ‘In politiek vaarwater’, uitgave 2009, http://www.arnokorsten.nl/PDF/Bestuur/Wat%20een%20

college%20tot%20een%20sterk%20college%20van%20B&W%20maakt.pdf
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Positie griffier
Ook griffiers zijn gehouden om mee te bewegen in een vechtraad. Welke uitdagingen zijn er dan nog voor de 

griffiers die hiermee geconfronteerd worden? Of kan vechtend debatteren toch tot een goed debat met relevante 

inzichten leiden? Is een dergelijke raad de optimale situatie, waarin kritisch oordelen en constructief meedenken 

in balans zijn? Is een dergelijke raad optimaal ook voor het functioneren van de griffier? En zo niet, moet de griffier 

er dan toch maar in berusten de adviseur van een vechtraad te zijn? Dat hangt af van het antwoord op verschillende 

andere vragen: wat voor type griffier wil je zelf zijn? Op welke wijze wil de raad ondersteund worden?

In het optreden van de griffier is onpartijdigheid erg belangrijk. Hoewel het soms moeilijk is moet de griffier zich 

niet laten verleiden om uitspraken te doen over oordelen en meningen die fracties geuite over elkaar hebben geuit. 

Ook een goede samenwerking tussen voorzitter en griffier is een belangrijke succesfactor. Het kan een gespannen 

sfeer in de raad omzetten naar een goed debat. En dat komt op zijn beurt weer ten goede aan de kwaliteit van 

het genomen besluit. Het is niet bekend of het aantal vechtraden toeneemt dan wel afneemt. Gegevens daarover 

ontbreken. Duidelijk is wel dat een toename in vechtraden automatisch leidt tot meer schisma’s. 

Besluitvorming: kwaliteit als verbinder?

Onsamenhangende en onvolledig geformuleerde besluiten leiden in de praktijk nogal eens tot foutieve 

interpretaties en blijken soms onuitvoerbaar te zijn. Vanuit democratisch oogpunt bezien is een kwalitatief 

goed besluit een besluit waarin alle belangen zorgvuldig zijn meegewogen en waarin het algemeen belang 

zegeviert: het te nemen besluit is het beste voor de burger. Behalve dat de besluitvorming moet voldoen aan 

democratische beginselen moet een besluit juridisch en financieel kloppen. Het mag niet voor meerderlei 

uitleg vatbaar zijn en de toegekende bevoegdheden dienen correct beschreven te staan en alle benodigde 

informatie moet volledig zijn. Vooral in vechtraden of in situaties waarin sprake is van een sluimerend of al 

opgetreden schisma luistert een juiste redactie van het ontwerpbesluit erg nauw. Immers, politieke partijen 

zijn gefocust op een goede formulering van te nemen raadsbesluiten en stellen dit ter discussie indien dit 

volgens hen niet het geval is.

Formeel is het college verantwoordelijk voor de correcte aanlevering van zijn voorstellen aan de raad en is 

de verantwoordelijkheid van de griffier beperkt. Over zijn rol en verantwoordelijkheid van hierin bestaan 

verschillende opvattingen. Jaap Paans, griffier Rotterdam, is van mening dat ‘de griffier meer betrokken tot 

zelfs verantwoordelijk moet worden voor de kwaliteit van de besluiten die de raad neemt’. Maar veel griffiers 

zijn niet betrokken bij de voorbereiding en daarmee ook niet bij de totstandkoming van het besluit. Er is 

geen onderzoek gedaan naar de rol van griffiers in de voorbereiding van raadsvoorstellen en raadsbesluiten. 

Het is dus onduidelijk in hoeverre griffiers in de praktijk medeverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de 

besluitvorming van de raad. Het simpele feit dat een griffier zijn handtekening onder genomen raadsbesluiten 

zet maakt hem of haar nog niet materieel verantwoordelijk of procesverantwoordelijk voor de totstandkoming 

van het besluit. De handtekening van de griffier betekent niet meer of minder dan een waarmerk dat de raad 

daadwerkelijk het betreffende besluit genomen heeft.

Dit alles neemt niet weg dat de griffier zijn rol in het totstandkomingproces van raadsbesluiten, zo deze hem 

gegund wordt, op diverse manieren kan invullen. Zo zouden ambtelijke organisatie en griffier gezamenlijk 

een set van uitgangspunten voor een kwalitatief goed raadsvoorstel en dito besluit kunnen opstellen. De 

griffier kan een rol worden gegeven in het gemeentelijk opleidingsplan, waarin ruimte is voor een training 
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over het functioneren van de raad en de inhoud van goede raadsbesluiten. Raadsvoorzitter en griffier kunnen 

ook gezamenlijk hun invloed doen gelden bij de voorbereiding van raadsbesluiten. Tevens kan de griffier op 

eigen initiatief de opstellers van raadsvoorstellen benaderen en adviseren over de geformuleerde besluiten. Een 

andere bijdrage van de griffier aan de besluitvorming kan het verstrekken van aanvullende informatie zijn. 

Dit kan in de vorm van oplegnotities, maar ook door fracties met elkaar te verbinden. Ook kan de griffier extra 

informatiesessies organiseren om aanvullende informatie te (laten) verstrekken of fracties op één lijn te krijgen.

De griffier kan ook het initiatief nemen voor de vorming van raadswerkgroepen. Dit was bijvoorbeeld het 

geval in Apeldoorn waar de raad, in het kader van bezuinigingen, zelfstandig werkgroepen vormde. Hierdoor 

creëerde men draagvlak voor het pakket aan bezuinigingsmaatregelen dat op tafel werd gelegd. Dit is een 

constructieve manier om een moeilijke taakstelling te verwezenlijken. In een raad waarin de fracties elkaar het 

licht in de ogen niet gunnen en waar veel wantrouwen heerst, zijn dit soort processen moeilijk. Een werkgroep 

moet de steun van de raad krijgen om met aanvaardbare adviezen te komen en het vertrouwen van de raad is 

dan ook nodig. Bij mild-agressieve raden zouden adviezen van werkgroepen wel kunnen werken, mits deze 

goed begeleid worden door een griffier die stevige aandacht heeft voor het proces.

Positie griffier
Randvoorwaarde voor de inschakeling van de griffier in de totstandkoming van besluiten is wel dat over zijn 

rol geen misverstanden bestaan en hij door alle betrokkenen is gelegitimeerd voor zijn optreden. De Instructie 

voor de griffier zal hierover dan ook heldere formuleringen moeten bevatten, die worden gedragen door alle 

betrokkenen en die zijn afgestemd in de bestuurlijke driehoek en met de fractievoorzitters. Een griffier wordt 

immers al snel verweten zich politiek te gedragen als hij zich mengt in de politieke besluitvormingsfase. Zijn 

rol als onafhankelijk adviseur staat in dergelijke situaties al snel ter discussie. Dit dilemma kan in de volle 

breedte van het functioneren van een griffier aan de orde zijn.

Geconcludeerd wordt dat een gebrekkige kwaliteit van raadsvoorstellen en raadsbesluiten, of liever kan 

bijdragen aan het ontstaan of continueren van conflictueuze situaties in raden. Goed geformuleerde besluiten 

daarentegen kunnen een dempend effect hebben op dreigende of al opgetreden schisma’s. De griffier kan een 

belangrijke rol vervullen in de totstandkoming van goede raadsbesluiten.

Populisme: stimulans voor scheuring?

In de eenentwintigste eeuw deed het populisme zijn intrede in de Nederlandse politiek en is sindsdien 

nadrukkelijk en continu aanwezig. Een complete definitie geven van populisme is moeilijk. Populisme is niet op 

harde uitgangspunten gebaseerd. Het is meer een stijl van politiek bedrijven en een manier van communiceren. 

Voerman omschrijft populisme als ‘een dunne ideologie waarin de kloof tussen volk en elite centraal staat’.7)

Sinds het optreden van Pim Fortuyn wendt een aanzienlijk deel van het electoraat zich tot vooral rechts-

populistische partijen als LPF, TON, PVV en lokale partijen. Er is sprake van een groeiende kloof tussen hoog- en 

laagopgeleiden die in parallelle werelden leven. Laaggeschoolden voelen zich niet meer thuis in de traditionele 

politieke partijen en zoeken hun heil bij de populistische partijen waarin ze meer van hun wensen en verlangens 

terugvinden. In de gemeentelijke politiek ontstonden daarnaast lokale partijen, die stem geven aan de onvrede 

7) Gerrit Voerman, ‘Populisten in de polder’, juni 2012
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met de elite. Inmiddels zijn de leefbaren als populistische partij in ruim veertig gemeenten vertegenwoordigd. 

Vaak is in hun politieke optreden de gevestigde orde het mikpunt en is men sterk in het op de agenda zetten van 

lokale thema’s, waardoor tegenstellingen worden verscherpt en schisma’s al snel op de loer liggen.

Populisme verwoordt (op onhandige wijze soms) een verlangen naar politieke betrokkenheid van het 

deel van het kiezersvolk dat zich buitengesloten voelt. Populisme biedt eenvoudige oplossingen aan voor 

ingewikkelde problemen. Gesteld kan worden dat populisme polariseert, dat het cynisch maakt en botst met 

staatsrechtelijke normen. Maar populisme heeft ook zijn nuttige effecten: het kan enthousiasmeren, verdorde 

politiek nieuwe leven inblazen en de kloof tussen politiek en burgers verkleinen. Onder invloed hiervan 

gedragen steeds meer politici zich a-politiek om ‘gewoon zichzelf te zijn’. Het gevaar bestaat dat populistische 

politici zich vervreemden van politiek noodzakelijke protocollen en aan cliëntelisme gaan doen.

Geconcludeerd kan worden dat populisme gevolgen heeft voor het politiek-culturele klimaat en de 

verhouding burger-bestuur sterk kan beïnvloeden. Immers, zij appelleren veelal op onderbuikgevoelens, 

pleiten voor afrekenbaarheid van politici en wensen meer invloed van burgers. Partijen die tegenwicht 

wensen te bieden tegen populisme zullen meer mogelijkheden moeten benutten om de thermometer in de 

samenleving te houden en te peilen hoe de bevolking tegen politiek en bestuur aankijkt. In veel gemeenten 

worden peilingen gehouden onder burgers, waarin ook respons wordt gevraagd op de politiek-bestuurlijke 

aspecten en verhoudingen in de gemeente. Onder meer Waarstaatjegemeente.nl geeft bruikbare waarderingen 

voor bestuurlijk handelen. De Veiligheidsmonitor van de politie biedt ook nuttige informatie over gevoelens 

in de samenleving. Voorts zijn de sociale media voor burgers laagdrempelige middelen om uiting te geven aan 

gevoelens van onvrede. 
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Positie griffier
Raadsleden en hun fracties zouden zich minder moeten richten op bestrijding van populisme, maar meer oog 

moeten hebben voor de beweegredenen van kiezers om met dergelijke partijen mee te gaan. Populisme bestaat 

en kan niet worden genegeerd, laat staan dat de kiezers die er op stemmen kunnen worden genegeerd. De 

maatschappelijke onderstroom van ontevreden kiezers, die zich uit in een stem op populisme en ontevreden 

kreten in de sociale media, heeft wel degelijk een boodschap aan andere partijen in de raad. Het is een taak 

van de griffier de raad te wijzen op die maatschappelijke onderstroom en raadsleden te adviseren zich meer te 

mengen in de sociale media. Ook hier geldt dat hij zich niet moet mengen in de politieke arena, maar de raad 

slechts wijst op de aanwezigheid van dergelijke maatschappelijke fenomenen.

De verwachting is gerechtvaardigd dat populisme zal leiden tot een toenemend aantal vechtraden, waar de 

politieke sfeer is verscherpt en tegenstellingen toenemen, met een schisma als ultieme uitkomst. Kortom: 

populisme kan wel degelijk een prikkel zijn voor scheuringen in gemeenteraden.

Griffier en schisma

In het voorgaande zijn de mogelijke oorzaken en aanleidingen van sluimerende en optredende schisma’s 

nader verkend. Ook is ingegaan op diverse dilemma’s waarvoor de griffier zich hierin geplaatst ziet. 

Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord wanneer en op welke wijze de griffier een rol heeft in deze 

schisma’s en of er een trend waarneembaar is. Deel je jezelf als griffier een rol toe? Word je gevraagd om een 

rol te spelen? Op welk moment neem je je rol? Wat zijn dan de randvoorwaarden om met mogelijk succes 

conflictueuze processen te begeleiden? En als er een trend te ontdekken is, wordt de rol van de griffier daarin 

dan automatisch belangrijker en anders?

Als belangrijke randvoorwaarden voor het welslagen van je missie als griffier bij het temperen van persoonlijke 

tegenstellingen kunnen de volgende aspecten worden genoemd. Uiteraard zal de gemiddelde griffier niet al 

deze aspecten evenzeer beheersen – de persoon voor wie dat geldt moet snel een gooi doen naar de titel  

‘griffier van het jaar’. Maar in onze complexe en politiek gevoelige werkomgeving komt enige beheersing 

ervan wel goed van pas:

yy De griffier heeft voldoende statuur en is voldoende gezaghebbend voor de betrokkenen;

yy De griffier heeft in de praktijk bewezen boven de partijen te kunnen opereren;

yy De griffier is een vertrouwenwekkende persoonlijkheid en heeft daadwerkelijk het vertrouwen  

van de raadsleden;

yy De griffier heeft een in de praktijk aangetoonde politiek-bestuurlijke antenne om procesmatig  

te kunnen sturen;

yy De griffier is van onbesproken gedrag en beschikt over een bewezen integriteit;

yy De griffier is niet loslippig, zwijgt op de goede momenten en gaat prudent om met heikele informatie;

yy De griffier kent zijn pappenheimers en weet wie de opinion leaders zijn;

yy De griffier is voldoende rolvast en weet zich op de goede momenten als griffier te manifesteren;

yy De griffier is in staat om behoedzaam te laveren;

yy Er fungeert een driehoek waarvan de griffier een volwaardige poot vormt;

yy De leden van de driehoek hebben alle drie de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke besluitvorming  

voor ogen en hebben begrip voor elkaars verantwoordelijkheid in deze.
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Griffiers die over dergelijke kwaliteiten en posities beschikken worden wel haast als vanzelf gevraagd om hun 

rol te spelen bij of de lead te nemen in de beheersing van schisma’s in de raad. Ook zijn zij in staat om zelf, 

door middel van ongevraagde adviezen, hun rol op natuurlijke wijze in te vullen en te legitimeren.

Er zijn situaties denkbaar waarin de missie bij voorbaat kansloos is, ook al is de griffier een persoon van 

bovenstaand kaliber. Dit is vaak het geval als verhoudingen stevig zijn verziekt en er al een lange historie 

van conflicten is. De griffier zal zich dan wel drie keer bedenken om een poging te doen het schisma te 

slechten en hij zal met reikhalzend verlangen uitkijken naar komende verkiezingen, waarna mogelijk nieuwe 

verhoudingen bestaan. Ook kunnen er andere situaties optreden waarbij colleges of wethouders het veld 

ruimen, waardoor met nieuw elan aan politieke verhoudingen kan worden gewerkt. In het uiterste geval zal er 

sprake kunnen zijn van zodanig verwaarlozing van medebewindtaken, dat een hogere overheid het generieke 

instrument van ‘in de plaats treden’ in het kader van interbestuurlijk toezicht in werking stelt. Alleen al de 

dreiging ervan kan schisma’s soms als sneeuw voor de zon doen verdwijnen.

Belangrijker nog dan het oplossen en slechten van tegenstellingen is het kunnen voorkomen ervan. De beschreven 

oorzaken en gesignaleerde dilemma’s bieden de griffier voldoende mogelijkheden schisma’s in een vroeg stadium te 

herkennen en te interveniëren. De volgende adviezen kunnen als hulpmiddel voor de griffier van pas komen.

yy Bespreek met de raad hoe hij het dualisme wenst in te vullen en wat men hierbij van de griffier vraagt. 

Kom hier ook in elk jaarlijks functioneringsgesprek op terug om de piketpaaltjes te verstevigen dan wel te 

verzetten. Je kunt je wel als een missionaris blijven gedragen, maar voor je het weet zit je in de symbolische 

ketel met vet.

yy Blijf bij tegenstellingen en conflicten hameren op de positie van de raad als orgaan. Ondanks politieke 

tegenstellingen is de raad als geheel geroepen het college te controleren en kaders te stellen.

yy Breng fracties bijeen om meerderheden te vormen voor besluiten en raadsinitiatieven. Amendementen en 

moties moeten meerderheden binden en niet splijten. Soms kan een gewijzigde zin de kikkers al helpen aan 

dezelfde kant uit de mand te springen.

yy Blijf letten op je rol als onafhankelijke adviseur, waai niet met de winden mee en laat je niet verleiden tot de 

veroordeling van meningen en posities van raadsleden.

yy Zorg voor een goed samenspel in de bestuurlijke driehoek. Het samenspel tussen griffier en voorzitter 

tijdens de vergaderingen kan oplopende conflicten doen dempen en verdampen.

yy Ondanks dat de formulering van raadsbesluiten geen directe verantwoordelijkheid is van de griffier, liggen 

hier zeker mogelijkheden voor beïnvloeding en verbetering van de besluitvorming.

yy Zorg voor legitimatie van je rol als griffier in alle opzichten, maar zeker bij conflicten en schisma’s. Dat kan 

een gevraagde maar ook een in de praktijk verworven legitimiteit zijn.

yy Indien de conclusie is gerechtvaardigd dat er voor de griffier geen rol in de beslechting van het schisma 

kan zijn, draag dan zorg voor het punctueel verloop van procedures en processen, zodat je hierin geen 

bliksemafleider wordt.

yy Erken als griffier populisme als politieke stroming, die een stem geeft aan velen die maatschappelijk langs 

de zijlijn staan.

yy Benut de uitkomsten van peilingen als op Waarstaatjegemeente.nl en de sociale media om de maatschappelijke 

onderstroom te herkennen en de politieke relevantie ervan te duiden bij je raad.

yy Het is van belang griffiers te laten deelnemen aan trainingen als mediation en conflicthantering. Zodoende 

kunnen zij op professionele wijze een bijdrage leveren aan voorkoming of oplossing van conflicten of schisma’s.
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Samenvatting en perspectief

Er kunnen diverse aanleidingen en oorzaken zijn voor sluimerende conflicten en optredende schisma’s in 

gemeenteraden. Het dualisme heeft het als stelsel in zich dat tegenstellingen kunnen worden verscherpt 

waardoor zich eerder schisma’s in gemeenteraden voordoen dan onder de oude monistische verhoudingen. 

Ook scherpe tegenstellingen tussen coalitie en oppositie kunnen hieraan bijdragen. Vechtraden zijn een 

vruchtbare voedingsbodem voor conflicten en scheuringen. Wanneer er onvoldoende oog is voor de kwaliteit 

van de besluitvorming kunnen optredende onduidelijkheden de tegenstellingen verder aanscherpen. 

Politieke onderhandelingen zijn soms ook een bron van sluimerende schisma’s, evenals de in opkomst zijnde 

populistische partijen, die de gevestigde orde als mikpunt van hun politiek nemen. 

Al deze omstandigheden en ontwikkelingen dragen ertoe bij dat gemeenteraden in toenemende mate 

versnipperd en onderling verdeeld raken. Fragmentatie van de raad is in opkomst. Het is zaak dat alle 

betrokkenen op het politiek-bestuurlijke speelveld alert zijn op deze aanleidingen en dat zij schisma’s 

trachten te voorkomen. Ook voor de griffier liggen hier mogelijkheden, mits hij als adviseur een rol krijgt in 

dergelijke processen die gelegitimeerd is door de politiek. Het bijeenbrengen van kemphanen vraagt om een 

sterk politiek-bestuurlijke antenne, overwicht en vertrouwen – of de griffier nu optreedt als bruggenbouwer 

of adviseur, als mediator of als tweezijdig plakband.

Er zullen zich ook schisma’s voordoen waarvan bij voorbaat vaststaat dat oplossingen niet in het verschiet 

liggen. Het is dan zaak dat de griffier de raad zo optimaal mogelijk bedient met heldere procedures en dat 

de raadsprocessen zuiver worden doorlopen. Soms resteert slechts te wachten op de komende verkiezingen 

met nieuwe raadsleden en andere verhoudingen. Het tussentijds aftreden van colleges of het vertrek van één 

of meerdere wethouders biedt soms ook voldoende soelaas bij ontstane schisma’s. Een andere remedie bij 

onbestuurbare verhoudingen is een fusie met één of meer andere gemeenten. Hiermee worden tegenstellingen 

doorbroken en veranderen politieke verhoudingen. In het uiterste geval zullen hogere overheden gebruik 

kunnen maken van ‘in de plaats treden’ bij door de gemeente verwaarloosde medebewindtaken.

De verwachting is dat er in het komende decennium veel ontwikkelingen in politiek-bestuurlijk Nederland 

zullen optreden, die ook grote gevolgen zullen hebben voor de lokale democratie. Ontwikkelingen in de 

raad (vermindering politieke ambtsdragers, toenemend populisme), in het politieke landschap (verdere 

fragmentatie), in de maatschappij (toenemend individualisme en invloed sociale media), de verhouding 

tussen burger en bestuur (burgerparticipatie) en bij het rijk (decentralisaties) zullen ook het werk van 

gemeenteraden doen veranderen. Daarnaast ontstaat er bij voortduring discussie over de legitimiteit van de 

democratie en het voortbestaan en de invloed van politieke partijen. Politieke ideologieën raken steeds meer 

op de achtergrond en burgers verenigen zich meer en meer rond na te streven praktische, haalbare politieke 

doelen. Er zijn indringende pleidooien voor een andere invulling van ons politieke bestel. Al met al voldoende 

voedingsbodems voor een toenemend aantal schisma’s en conflicten in de lokale politiek. Staat de griffier al 

klaar met een voldoende voorraad tweezijdig plakband?
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Twee zijden van de medaille:  
de griffier en de versplinterde raad
 Martin de Graaf, griffier gemeente De Ronde Venen
 Jelle Hekman, griffier gemeente De Stichtse Vecht

Beschouwingen over de stelling:  

‘De griffier is de hoeder van het behouden van eenheid binnen de raad bij oplopende fragmentatie’

Inleiding

Nogal wat gemeenteraden zijn versplinterd; zij tellen veel kleine en eenmansfracties en slechts een 

enkele grote. Gemeenteraden met tien tot dertien fracties zijn geen uitzondering meer. Kleine fracties 

vertegenwoordigen dan vaak deelbelangen, van een dorp of van een protestgroep. Het is moeilijk om in zo’n 

gefragmenteerde raad tot duidelijke beleidsuitspraken te komen. Is de griffier in die omstandigheden een 

opbouwwerker die probeert eenheid uit de verscheidenheid te creëren, of is het business as usual? 

Alvorens op de stelling in te gaan staan we stil bij de diverse instrumenten die de griffier tot zijn beschikking 

heeft om de gemeenteraad te faciliteren. Alle instrumenten passeren de revue. Meestal gaat het dan om 

‘glanzende zijde’ van de medaille. Het is het instrumentarium dat de griffier gebruikt om de raad in zijn 

verschillende ideaaltypische rollen te ondersteunen. Daarna bespreken we de ‘doffe zijde’ van de medaille: het 

dagelijkse werk en de dagelijkse ergernissen van de griffiers die te maken hebben met de versplinterde raad. 

Daarbij blijkt dat het klassieke instrumentarium tekortschiet en de griffier alternatieve oplossingen moet 

zoeken. Tenslotte wordt de stelling tegen het licht gehouden en van een reactie voorzien.

De instrumenten van de griffier

De Gemeentewet
De Gemeentewet geeft in artikelen 107a, 107b en 107c in grote lijnen aan wat de taken van de griffier zijn. 

Daarin wordt onder meer bepaald dat de griffier de raad en de door de raad ingestelde commissies bij de 

uitoefening van hun taak terzijde staat. Op zich stelt de wet in heldere bewoordingen wat de griffier in 

ieder geval moet doen, maar een heldere invulling van de wijze waarop deze ondersteuning zou moeten 

plaatsvinden wordt niet gegeven. De invulling vindt – mede daardoor – in de gemeentelijke praktijk op 

verschillende wijzen plaats. Elke gemeente heeft daarin zijn eigen vorm en inhoud gezocht en gevonden. 

Centraal bij de invulling staat dat de griffier de meer generalistische ondersteuning van de raad, de 
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raadsfracties, de raadsleden en de door de raad ingestelde commissies verleent. Het accent ligt daarbij op 

het verstrekken van informatie en het verlenen van bijstand. Per gemeente kunnen hiervoor instrumenten/

verordeningen worden vastgesteld, waarin deze ondersteuning verder vorm krijgt. In het licht van de stelling 

kan worden opgemerkt dat elk individueel raadslid recht heeft op een adequate ondersteuning.

Reglement van Orde gemeenteraad
In het door de meeste gemeenten toegepaste Reglement van Orde van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten wordt aan elk individueel raadslid de mogelijkheid geboden het woord te voeren. Dit 

is de glanzende zijde van de medaille, maar de keerzijde is dat in een versplinterde raad een rij van 

fractiewoordvoerders het woord mag voeren. Uiteraard zijn er spelregels (spreektijd, aantal termijnen, al dan 

niet toestaan van interrupties, plaats van spreken, etc.), maar die kunnen niet zo ver gaan dat het raadslid de 

mogelijkheid tot spreken wordt ontnomen. De mogelijkheid van de voorzitter om een raadslid het woord 

te ontnemen is beperkt en aan strikte regels gebonden. Het Reglement van Orde bevat voorts een heldere 

omschrijving van de rechten van de (individuele) raadsleden. Ieder lid van de raad heeft de bevoegdheid om 

amendementen en moties in te dienen en voorstellen van orde te doen, initiatiefvoorstellen in te dienen, 

interpellaties te houden, schriftelijke vragen te stellen of over bepaalde onderwerpen inlichtingen te vragen. 

De zwaarte of de omvang van de fractie speelt hierin geen enkele rol. Individuele raadsleden en kleine fracties 

beschikken over adequate instrumenten om hun positie in de raad waar te kunnen maken. De keerzijde is dat 

de lokale democratie met tien of meer fracties een gefragmenteerd beeld oplevert.

Reglement van Orde commissievergaderingen
Hoewel er in gemeenteland vele varianten zijn van de wijze waarop de raad haar werkzaamheden invult, 

wordt hier kortheidshalve uitgegaan van de ‘traditionele’ commissiestructuur. Ook hiervoor heeft de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten een modelverordening opgesteld die vele gemeenten toepassen. De 

verordening bepaalt bijvoorbeeld dat een raadscommissie bestaat uit ‘ten minste één lid per fractie’. Daarmee 

wordt gewaarborgd dat elke fractie, dus ook de eenmansfractie, deel uitmaakt van de raadscommissie. Deze 

bepaling vloeit indirect voort uit de Gemeentewet. Artikel 82, derde lid Gw zegt dat de raad moet zorgen 

voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen. 

Er zijn nogal wat gemeenteraden waar een vertegenwoordiging in de raadscommissies van twee leden per 

fractie de norm is. Vaak worden daaraan spreekregels gekoppeld. Eén van de spreekregels is het toestaan van 

maximaal één spreker per fractie per onderwerp. Bij gemeenten met bijvoorbeeld 13 fracties kan dat leiden tot 

commissies die uit meer dan de helft van de raad bestaan. Dit wordt dan weer opgelost door een werkvorm 

te introduceren waarbij voor elk onderwerp per fractie één woordvoerder optreedt. Op een vergaderavond 

moet dan regelmatig een ‘stoelendans’ plaatsvinden. Hiermee wordt – positief gezien – gewaarborgd dat elke 

fractie in de commissies een gelijke inbreng heeft. De andere kant van de medaille is dat de minderheid (kleine 

fracties) zich in de vergadering meer kan profileren dan de meerderheid (grote fracties). Voor de niet-ingewijde 

toeschouwer kan het ook het beeld oproepen dat een meerderheid (van de woordvoerders) tegen een voorstel 

is, terwijl voor de ingewijden duidelijk is dat de grotere fracties voor zijn en dat deze fracties in de raad nog 

steeds de meeste stemmen hebben.

Ambtelijke bijstand
De modelverordening van de VNG bevat duidelijke spelregels voor de invulling van de informatieverstrekking 

aan een (individueel) raadslid. Bij een verzoek om informatie is de griffier de centrale figuur. De griffier is  

het eerste aanspreekpunt voor het raadslid als het gaat om ambtelijke bijstand. Daarnaast is de griffier de 

schakel tussen de raadsleden en de ambtelijke organisatie al dan niet in de persoon van de gemeentesecretaris. 
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Heeft het raadslid behoefte aan hulp bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere 

bijstand, dan kan hij daarvoor bij de griffier terecht. Omdat de griffier geen zeggenschap heeft over de 

reguliere ambtelijke organisatie is een goed samenspel tussen griffier en gemeentesecretaris (en uiteraard 

in het verlengde daarvan de ambtelijke organisatie) van belang om een adequate ondersteuning van het 

raadslid te waarborgen. De enige beperking op het verstrekken van bijstand is de situatie waarin het raadslid 

onevenredig veel tijd vraagt in relatie tot de andere werkzaamheden. Toepassing van deze beperking in de 

gemeentelijke praktijk vraagt een gedegen afweging en motivatie. Meestal leidt een poging tot beperking van 

een overijverig raadslid met veel vragen niet tot succes. Dit type raadslid laat zich maar zelden weerhouden. 

Daarnaast is het recht op informatie een wezenlijk recht voor een raadslid.

Fractieondersteuning
Om alle fracties (dus ook de eenmansfracties) goed toe te rusten kunnen zij fractieondersteuning krijgen. Deze 

ondersteuning heeft vaak de vorm van een financiële vergoeding: een vast bedrag per (eenmans)fractie, vermeerderd 

met een bedrag per lid. Veel gemeenten hebben op enigerlei wijze een dergelijk ondersteuning formeel via een 

verordening vastgelegd. Fracties worden grotendeels vrij gelaten voor wat betreft de besteding van de gelden voor 

fractieondersteuning. Een minimumvoorwaarde is dat de vergoeding besteed wordt aan raadswerkzaamheden. 

In een raad met vijf of zes fracties betekent een budget voor fractieondersteuning een welkome aanvulling 

om secretariële of communicatieve ondersteuning in te huren. Deze mooie kant van de medaille betekent een 

versterking van de professionalisering van de politiek. Bij een versplinterde raad blijft er te weinig budget over om 

echt iets te doen. Er ontstaat regelmatig ‘gedoe’ over besteding van budgetten voor fractieondersteuning.

Fractieassistenten
Fractieassistenten (ook bijvoorbeeld wel ‘burgerleden’ genoemd) geven met name de kleine 

gemeenteraadsfractie meer mogelijkheden om het raadswerk goed te doen. De fractieassistenten krijgen in 

commissievergaderingen dezelfde bevoegdheden als de raadsleden en ontvangen voor de uitoefening van hun 

werkzaamheden gelijksoortige faciliteiten en uiteraard dezelfde stukken. De fractieassistent dient daartoe 

een verklaring te overleggen omtrent de aanvaarding en uitoefening van het fractieassistentschap om ervoor 

zorg te dragen dat de in de Gemeentewet genoemde bepalingen voor raadsleden ook van toepassing zijn op de 

betreffende fractieassistent. Indien van de mogelijkheid tot benoeming van fractieassistenten gebruik wordt 

gemaakt, wordt deze mogelijkheid niet alleen aan kleine fracties aangeboden, maar kan elke fractie hiervan 

gebruik maken. Bij een versplinterde raad met veel kleine fracties kan dit leiden tot het uitbreiden van de 

groep commissieleden tot anderhalf maal de omvang van de raad. De vraag kan gesteld worden of dit wel in 

overeenstemming is met het formele mandaat van de gekozen volksvertegenwoordiging. Door het benoemen 

van de fractieassistenten snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds geeft het de fracties de mogelijkheid om 

de raadswerkzaamheden te verdelen, anderzijds biedt het de fractie de gelegenheid om nieuwe kandidaten 

op te leiden voor het raadslidmaatschap. In de gemeentelijke praktijk ‘promoveren’ fractieassistenten na de 

verkiezingen nogal eens naar raadslid.

De ongeschreven regel
Naast de hiervoor aangegeven vaak geformaliseerde instrumenten voor de raadsleden is er nog een ander 

belangrijk aspect, namelijk de cultuur waarin gewerkt wordt. Respect en vertrouwen tegenover elkaar en 

elkaar ruimte gunnen zijn basisvoorwaarden voor een goede samenwerking binnen de gemeenteraad. Het is 

een democratisch gegeven dat twee of meer fracties een coalitie vormen om gemeenschappelijk de gemeente te 

besturen. Een sterke coalitie heeft de mogelijkheid om hun voornemens ongeacht de mening of argumenten 

van de oppositie er doorheen te drukken. Indien dat plaatsvindt, doet dat afbreuk aan de democratie. 
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Democratie veronderstelt een politieke staatsvorm waarbij de verkozen volksvertegenwoordigers aan de 

politieke besluitvorming deelnemen. Een deel van de volksvertegenwoordigers monddood maken of negeren 

past daarin niet. Van belang is daarom dat de meerderheid (de coalitie) de minderheid (de oppositie) de 

ruimte geeft om aan het democratische spel deel te nemen. Dat houdt bijvoorbeeld in dat adviescommissies, 

presidium of agendacommissies niet besluiten met gewogen stemmen, maar dat een ieders inbreng op 

basis van argumenten serieus wordt genomen. Een ander voorbeeld is dat de wens van één raadslid om een 

onderwerp te bespreken wordt gehonoreerd en niet door de meerderheid zonder behandeling terzijde wordt 

geschoven. De keerzijde is dat dan een minderheid van de raad in de positie kan komen om in het voortraject 

blokkades op te werpen, die de meerderheid van de raad niet kan billijken.

De taak van de griffier

Behalve een beeld van de instrumenten is ook een goed zicht op de rol van de griffier in het krachtenveld raad/ 

college/ambtelijk apparaat en ‘buitenwereld’ van belang om één en ander in een goed perspectief te plaatsen. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van een algemeen gangbare modelfunctiebeschrijving van griffier.

De plaats van de griffier
De griffier wordt op grond van artikel 107 van de Gemeentewet door de gemeenteraad benoemd. Hij is 

eindverantwoordelijk functionaris en is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad en 

participeert op basis van gelijkwaardigheid in de driehoek burgemeester, secretaris en griffier. 

De taken van de griffier

Advies en bijstand 

De griffier is op basis van de Gemeentewet eerste adviseur van de gemeenteraad en de door de gemeenteraad 

ingestelde commissies. De griffier verleent gevraagd en ongevraagd advies en bijstand aan de gemeenteraad, 

aan de gemeenteraadsfracties en aan individuele leden van de gemeenteraad en de door de gemeenteraad 

ingestelde commissies. Hij adviseert en ondersteunt de gemeenteraad bij de invulling van zijn 

volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol en neemt daartoe de nodige initiatieven. 

De griffier adviseert en ondersteunt de gemeenteraad bij communicatie met de burgers en adviseert de 

gemeenteraad over de invulling en uitvoering van communicatiebeleid van de gemeenteraad. Hij adviseert 

over en begeleidt onderzoeken in het kader van de controlerende functie van de gemeenteraad en adviseert en 

ondersteunt de gemeenteraad over de inhoud en toepassing van de raadsinstrumenten.

Procesmanagement

De griffier stuurt, beheerst en participeert in veelal ongestructureerde en complexe processen ter oplossing van 

problemen en vraagstukken met een politieke dynamiek, waarbij veelal sprake is van tegengestelde belangen. Hij 

treedt op als verbinder van politieke, bestuurlijke en ambtelijke processen, bewaakt de kwaliteit van het politieke 

besluitvormingsproces en de scheiding van rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken actoren bij dat 

proces, spreekt betrokkenen hierop aan en bevordert een uitgebalanceerde positiebepaling van de gemeenteraad.

Ontwikkelen, innoveren en bewaken van procedures 

De griffier adviseert en informeert de gemeenteraad bij de totstandkoming van de (strategische) 

termijnagenda en bij de invulling van zijn rol in de beleid- en beheercyclus. Hij adviseert over het 
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functioneren van de gemeenteraad, doet voorstellen voor de totstandkoming en verbetering van procedures en 

draagt zorg voor de invoering van nieuwe of aangepaste werkprocessen. De griffier zorgt ook voor het bewaken 

van de afdoening van moties, amendementen, initiatiefvoorstellen, voorstellen en vragen van de gemeenteraad 

en het nakomen van afspraken en toezeggingen door het college.

Logistieke ondersteuning

De griffier is verantwoordelijk voor de kwaliteit van en draagt zorg voor de voorbereiding, ondersteuning en 

afhandeling van vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies en is verantwoordelijk voor taken 

die de ambtelijke organisatie structureel levert aan de gemeenteraad. Leidinggeven: De griffier treedt op als 

diensthoofd van de griffie, geeft functioneel leiding aan medewerkers van de ambtelijke organisatie en aan 

externe bureaus of inhuurkrachten die in opdracht van de gemeenteraad werkzaamheden uitvoeren.

Contacten

De griffier participeert in netwerken binnen en buiten de gemeente; netwerken van politieke, bestuurlijke  

en ambtelijke actoren, die van elkaar afhankelijk zijn, vaak andere en tegengestelde belangen hebben en 

opereren in wisselende coalities. Hij onderhoudt contacten op alle bestuurlijke en ambtelijke niveaus, met  

de media, inwoners en belangenorganisaties en andere – voor zijn functioneren in de gemeente relevante –  

externe contacten. De griffier treedt namens de gemeenteraad op als gemandateerd opdrachtgever en als 

vertegenwoordiger in externe overlegsituaties bij onderwerpen die de gemeenteraad betreffen.

De griffier als hoeder van de eenheid van de raad

Terug naar de beginstelling: De griffier is de hoeder van het behouden van eenheid binnen de raad bij oplopende fragmentatie.

Hoewel de griffier geen deelnemer is in de politieke arena kan deze stelling worden bevestigd. De griffier is 

verantwoordelijk voor het instrumentarium waar de raad mee werkt. Deze functie is op zich niet bepalend, 

maar wel voorwaardenscheppend. De griffier heeft in het ontwikkelen van het instrumentarium een 

leidende rol. Hij kan die instrumenten in stelling brengen waarvan de toepassing kan bijdragen aan een goed 

functioneren van de raad. Uiteraard besluit de raad zelf over de invulling ervan, maar de griffier kan op basis 

van gedegen argumenten de raad stimuleren om die instrumenten aan te wenden die een raad nodig heeft om 

zijn werk goed te kunnen doen.

Een andere stelling is echter evenzeer van toepassing: De griffier is de hoeder van de vertegenwoordigende en controlerende 

taak van het individuele raadslid. Eén van de belangrijkste toepassingen van het beschikbare instrumentarium is 

de informatievoorziening voor de individuele raadsleden en de kleine partijen. De griffier heeft bij uitstek 

de taak er zorg voor te dragen dat alle raadsleden op een gelijke wijze worden voorzien van de voor hun 

functioneren als raadslid benodigde en noodzakelijke informatie. Er mag qua informatieverstrekking geen 

onderscheid gemaakt worden tussen grote of kleine fracties, dan wel tussen fracties van coalitie en oppositie. 

Uiteraard moet worden onderkend dat coalitiefracties – ondanks het dualisme – door contacten met de 

portefeuillehouder een voorsprong kunnen hebben in die informatievoorziening. Het is aan de griffier in 

dergelijke situaties de portefeuillehouder daarop aan te spreken en te benadrukken dat het van evident belang 

is álle raadsfracties op gelijke wijze te informeren – zonder overigens afbreuk te doen aan het overleg tussen 

portefeuillehouder en coalitiefractie. Daarnaast vervult de griffier een belangrijke functie bij het doorgeven 

van vragen van individuele raadsleden, ook al zijn dat er tientallen. Raadsleden hebben het recht zich door 

middel van raadsvragen te profileren als volksvertegenwoordiger en behartiger van belangen van burgers. 
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Verder is het vragenrecht een belangrijk instrument van de controlerende functie. Het spanningsveld tussen 

(te) veel aandacht voor details en weinig oog voor het kaderstellend beleid is daarbij altijd aanwezig (de 

keerzijde van de medaille).

Het blijft niet bij de instrumenten. Het gaat daarnaast voor een groot deel om omgangsvormen. Hoe gaat 

de raad met kleine fracties om? Geeft men hen de (politieke) ruimte om hun standpunten en meningen op 

een volwaardige manier in de raad en de raadscommissie te brengen? De griffier heeft als verantwoordelijke 

voor een goed democratisch proces de taak om te bevorderen dat de kleine fracties voldoende ruimte wordt 

geboden. De wijze waarop de griffier de eenheid wil behouden is niet-dirigistisch van aard. De griffier zal 

op basis van overtuigingskracht, rekening houdend met de bestuurlijke verhoudingen, een ieder van het 

belang dienen te overtuigen om alle fracties serieus te nemen. De verscheidenheid van fracties is een electoraal 

gegeven. Een democratisch goed, waaraan op geen enkele wijze afbreuk dient te worden gedaan.

Het is een misvatting dat kleine partijen, zoals in de inleiding wordt verondersteld, alleen maar 

vertegenwoordigers zijn van deelbelangen. Uiteraard zijn er kleine fracties die uit een dorp of protestgroep 

afkomstig zijn. Het is echter onjuist deze fracties daardoor á priori te bestempelen als ‘onvolwaardige’ fracties. 

Hoewel de oorsprong van de fractie kan liggen in een beperkt belang, blijkt dat in de praktijk deze fracties 

zeker in staat zijn om naast hun ‘eigenbelang’ oog te hebben voor het algemene belang van de gemeente. 

In het krachtenveld van de verschillende partijen zullen zij om hun deelbelang te realiseren ook moeten 

investeren in de samenwerking met de andere fracties en zijn ze daarom ook min of meer gedwongen breder 

te kijken dan alleen hun deelbelang. 

De griffier heeft veel mogelijkheden om bij te dragen aan de eenheid van de raad en daardoor te werken aan 

het ‘oppoetsen’ van de glanzende zijde van de medaille. De griffier kan samen met de burgemeester en het 

ambtelijk apparaat op zoek gaan naar de verbindende factoren en werkwijzen en het momentum proberen te 

benutten. Het opstellen van een toekomstvisie met een goede procesaanpak kan eenheid tot stand brengen. 

Belangrijk daarbij is om uit het keurslijf van het vergadergedrag te ontsnappen, Kies een andere plek, een 

andere aanpak, een ongewone gespreksleider. Zorg dat raadsleden letterlijk in beweging blijven. Kies voor 

ronde tafelopstellingen in plaats van vierkante of rechthoekige. Werk- en dorpsbezoeken los van de politieke 

actualiteit of als informatieve opmaat naar het het bespreken van een dorps- of wijkvisie. Geef het initiatief aan 

de gastheer. Crisissituaties (een grote brand, overstroming) kunnen het eenheidsgevoel versterken. Zorg er als 

griffier in overleg met de burgemeester voor dat de raad snel en goed wordt geïnformeerd.

Tenslotte
De griffier is de ondersteuner van grote en kleine fracties. Griffiewerk is maatwerk. Het klassieke 

instrumentarium is vooral gericht op de ‘glanzende’ kant van de raadsmedaille. Maar de griffier van een 

versplinterde raad moet onvermijdelijk meer aandacht geven aan de ‘doffe’ kant van de medaille. Dat vraagt 

meer inventiviteit en minder vliegen op de automatische piloot.
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Sociale media en het functioneren van de raad: 
een ‘hashtag’ als verbinding tussen burger en 
politiek
 Jelly Kamminga, griffier gemeente Purmerend
 Pascale Georgopoulou, griffier gemeente Amstelveen

Beschouwingen over de stelling:  

‘Gebruik van sociale media moet verboden worden tijdens de vergadering, want dit beïnvloedt de 

besluitvorming’

Inleiding

In deze beschouwing gaan wij in op de rol van de raad en de griffier in een netwerksamenleving in 

ontwikkeling. Meer in het bijzonder willen we aandacht besteden aan de beïnvloeding van het raadsdebat 

door de opkomst en het gebruik van social media: verzamelnaam voor digitale platforms waar mensen in 

contact komen met elkaar en allerhande informatie uitwisselen. Maar meer dan over Facebook en Twitter 

gaat het over de bijna spreekwoordelijke ‘kloof’ tussen burger en politiek. Die kloof staat hier niet ter 

discussie. Voor het overbruggen daarvan werd immers het dualisme ingevoerd. Als griffiers ontlenen wij 

daar grotendeels ons bestaansrecht aan. Ondanks tien jaar dualisme lijkt de kloof onveranderd diep en 

groot. De systeemwijziging van monisme naar dualisme was op zich de katalysator voor menige verandering 

in operationeel en procedureel opzicht. Om ons heen veranderde echter veel meer. De samenleving blijkt 

dynamischer dan gedacht en de systeemwijziging blijkt niet de verwachte oplossing om de afstand te 

verkleinen. Kortom, de structuur die onder het dualistische regime is opgetuigd, is onvoldoende in staat 

gebleken om de afstand tussen burger en politiek te overbruggen. Daar is meer voor nodig: de wil om tot 

elkaar te komen. Een noodzakelijke voorwaarde voor succes, waaraan de structuur ondergeschikt is. 

Afstand is in de eerste plaats overbrugbaar door goede wil en dat is mensenwerk. Om de afstand daadwerkelijk 

te verkleinen moet er daarom iets veranderen bij ons, bestuurders, politici en ambtenaren – ‘radertjes’ binnen 

het systeem van politiek bestuur – dat met al zijn regels en procedures voor buitenstaanders een ‘black box’ 

lijkt. De samenleving biedt ons een mogelijkheid om te verbinden, dringt die zelfs aan ons op in de vorm 

van social media. Ons politieke systeem en het denken daarbinnen is daar onvoldoende op voorbereid of is er 

gewoon nog niet aan toe. Maar het toenemend gebruik van social media door de wereld om ons heen beukt, 

als water op een rots, aanhoudend op de muren van het systeem. 
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1) Davied van Berlo, ‘Wij, de overheid’, Cocreatie in de netwerksamenleving, 2012
2) Social Media gebruik 2012 in Nederland, door Newcom

De invloed van social media op het politieke debat is een actueel vraagstuk geworden. Worden in de ene 

gemeente enthousiast de eerste schreden op dit communicatiepad gezet; in de andere worden juist regels 

gesteld of afspraken gemaakt om de invloed van social media buiten de deur te houden. De politiek weet niet 

goed raad met deze autonome ontwikkeling in de samenleving. 

Het wordt dus hoog tijd om na te denken over de vraag welke plaats de raad de social media in zijn  

werkwijze zou kunnen geven om de afstand tussen burger en politiek te verkleinen. Of anders gezegd:  

grijpt de politiek de kans om social media te gebruiken als katalysator bij het verbinden van burger en 

politiek? Een twitteraccount voor de raad of een ‘hashtag’ (ach, baat het niet, het schaadt ook niet!) is dan 

niet voldoende. Het gaat om de achterliggende vraag welke rol social media (kunnen) spelen in de ambitie  

om de kloof tussen burger en politiek te verkleinen. En: wat mag of moet de griffier daarmee?

“Terwijl de samenleving verandert, lijkt het politieke systeem stil te staan. Is ons 160 jaar oude systeem aan 

vervanging toe nu burgers op zoveel manieren direct contact kunnen hebben via internet?1) Volgens Davied 

van Berlo roept de netwerksamenleving drie vragen op voor de politiek. 

yy Als het politieke systeem niet meer aansluit op de realiteit van de netwerksamenleving, wat betekent dat 

voor de legitimiteit van onze democratie en ons bestuur?

yy Welke mogelijkheden zijn er dan om besluitvorming en representatie te organiseren op een manier die past 

in een netwerksamenleving?

yy Hoe verandert de rol van politieke partijen vervolgens en wat is dan het verschil met netwerken en 

belangengroepen?

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in het vooruitzicht is er een mooie gelegenheid om de 

discussie aan te gaan over deze drie vragen en daar een antwoord op te vinden. De invloed van burgers op 

de besluitvorming en hun deelname aan het debat, al dan niet via social media, kunnen zo een plek in het 

besluitvormingstraject van de gemeenteraad krijgen.

Social media en het systeem 

Er zijn meer devices gekoppeld aan het internet dan dat er mensen zijn op de aarde. Op Facebook zijn 

wereldwijd een miljard mensen te vinden, waarvan de helft dagelijks actief is. Twitter volgt met een half 

miljard gebruikers, waarvan zeven miljoen dagelijks actief zijn. LinkedIn heeft 175 miljoen gebruikers en 

daarvan zijn 25 miljoen dagelijks actief. Elke dag worden er vier miljard filmpjes bekeken op YouTube. 

Tijdens het anderhalf uur durend debat Obama versus Romney zijn tien miljoen ‘tweets’ verstuurd.  

In 2006 waren er 10 Nederlandse twitteraars, in 2012 maakten 3,2 miljoen Nederlanders gebruik van Twitter, 

waarvan 1,5 miljoen dagelijks. Ruim 40 procent van de Nederlanders zit op Facebook – dat is 7,3 miljoen – 

waarvan 4,3 miljoen dagelijks. Dat is een stijging van 45 procent in 2012 ten opzichte van 2011! Op Linkedin 

zijn 3,2 miljoen Nederlanders actief, waarvan 0,3 miljoen dagelijks. Uit onderzoek2) blijkt dat Nederlanders 

verwachten dat social media in toenemende mate een rol gaan spelen in hun leven en in de manier waarop 

informatie wordt verzameld. Ook geven steeds minder Nederlanders aan, social media een ‘ver van mijn bed-

show’ te vinden. Van de huidige gebruikers verwacht 8 op de 10 in 2015 nog steeds gebruik te maken van het 
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3) Citaat voorwoord Rijk van Arkel uit ‘Sociaal Kapitaal’, De meerwaarde van sociale media voor gemeenten, 

2012, redactie David Kok
4) Vrede van Utrecht-lezing: over technologie, social media en democratie, 2012 door Femke Halsema
5) Rob, pagina 7 van ‘In gesprek of verkeerd verbonden?’, 2012

platform. Meer dan de helft van de Nederlanders waardeert het als organisaties zelf reageren op een discussie 

op social media. Een kwart geeft zelfs aan zich – door de aanwezigheid op social media – meer verbonden te 

voelen met de organisaties.

Als het gaat om social media, zijn de statistieken doorspekt met superlatieven en spectaculaire groeicijfers. 

Zelfs de grootste criticaster die aanvankelijk beweerde dat social media een hype zijn, heeft zijn visie intussen 

bijgesteld. Tegelijkertijd is het de vraag wat het bereik en het effect is van al deze berichten en informatie 

die vanuit een digitale wolk op ons neerdwarrelen. Er is geen bewijs dat je via sociale media mensen naar 

de stembus krijgt om op jou te stemmen. Het is bovendien geen peiling: hoe meer volgers, hoe meer zetels. 

Enige relativering is hier op haar plaats bij de effectiviteit van communicatiemiddelen: het effect van het 

organiseren van verkiezingsmarkten, het uitzenden van verkiezingsspotjes en zelfs het schrijven van een 

verkiezingsprogramma is de effectiviteit evenmin aangetoond. Toch maken steeds meer politici gebruik van 

social media en zijn zij ‘connected’ voor hun informatievoorziening en het vormen van een mening. Want, 

laten wij eerlijk zijn, een extra communicatiekanaal erbij (en gratis), wie wil dat nou niet!

Zijn social media nieuw? In feite niet. De behoefte aan communicatieplatforms is al eeuwenoud, maar de 

fysieke omgeving heeft (deels) plaatsgemaakt voor de digitale, zoals ook Van Arkel illustratief verwoordt: 

“Dorpstoeters en dorpspompen spelen al sinds eeuwen hun communicatieve rol. Niets nieuws onder de zon 

dus, zou je zeggen, behalve dat het getet in deze tijd via de Blackberry en de iPhone tot ons komt. Daarmee 

heeft ook de dorpspomp, waaromheen de interactieve buzz ontstaat weer een nieuwe vorm gevonden.”3) 

Social media als digitale platforms zijn inmiddels ‘mainstream’ geworden en niet meer weg te denken uit 

het leven van alledag en dus ook niet uit de politiek. Er ligt een wereld van verschil tussen de rol die social 

media hebben gespeeld in de Arabische Lente4) en het bekendmaken van de agenda’s en vergaderstukken door 

talrijke gemeenten: andere context, andere maatschappelijke ontwikkelingen, ander doel. Toch is de kern 

dezelfde: social media scheppen nieuwe kanalen voor politieke wilsvorming. social media negeren is geen 

reële optie, terwijl het gebruik van deze communicatiemogelijkheid nog lang geen vanzelfsprekendheid is. 

Systemen en onbekendheid zitten ons daarbij in de weg.

Ons democratische systeem bestaat al vanaf 1848 en daarin is sindsdien weinig veranderd. De dualisering van 

het lokale en provinciale bestuur was wel een grote wijziging. De samenleving daarentegen staat niet stil. En 

waar het ene als een keurslijf wordt ervaren (het systeem) en het andere vrij beweegt (de samenleving), ontstaat 

bijna onvermijdelijk een kloof. De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft dat in zijn rapport ‘In gesprek of 

verkeerd verbonden?’5) , dat gaat over de kloof tussen burger en politiek, als volgt verwoord: “De samenleving 

horizontaliseerde in haar verhoudingen, terwijl het politieke bestuur goeddeels als vanouds – dus uitgaande 

van verticale, hiërarchische gezagsverhoudingen – bleef opereren.” Communicatiemiddelen zijn er genoeg, 

maar toch zijn bestuur en samenleving twee verschillende werelden geworden die elkaar maar niet begrijpen. 

De Raad constateert een, wat hij noemt, legitimiteitscrisis en stelt dat het politieke systeem van Nederland 

niet meer aansluit op de realiteit van de samenleving. Die samenleving is onder invloed van de digitalisering 

veranderd in een netwerksamenleving, waarin de social media hun eigen rol hebben.
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Kenmerkend voor de netwerksamenleving is volgens Paul Frissen6) dat ICT het organisatorische kader van 

de samenleving vormt en het verbindende element in een netwerkstructuur is (horizontalisering). Macht is 

daardoor op een andere wijze georganiseerd dan voorheen. En dat is wat de politiek parten speelt. Dankzij de 

ontwikkelingen op het gebied van de ICT hebben de social media een grote vlucht genomen en dringen zij 

zich op aan de politiek. De bemoeienis gaat tot in de raadzaal waar het debat zich afspeelt. De vraag is hoeveel 

macht (invloed) je burgers geeft als je social media een plek geeft in het besluitvormingstraject.

Het formele besluitvormingstraject van de gemeenteraad kent verschillende fasen (informatie/oriëntatie, 

meningsvorming, besluit) en ook verschillende niveaus (fractievergadering, commissies, raad). De inzet 

van social media verschilt per fase en niveau. Zo zal in de eerste en tweede fase van informatie/oriëntatie 

en meningsvorming de inzet van social media vaker voorkomen dan in fase drie, het besluit. De raad en de 

griffier als diens eerste adviseur zullen zich moeten beraden op de positionering van social media in het 

besluitvormingstraject van het politieke bestuur. Met andere woorden: “Wat doen we er mee?”

Social media en de griffier

Het presidium van de gemeenteraad van Aalsmeer bepaalde in februari 2012 dat de raadsleden tijdens de 

raadsvergadering voortaan niet meer mogen twitteren. Er mag alleen nog in de gebruikelijke pauzes worden 

getwitterd, dus ook niet tijdens schorsingen. Dat verbod vond zijn directe aanleiding in een politiek voorval. 

Door de tweet van een VVD-raadslid (tijdens een schorsing van de raadsvergadering) die daarin pochte met de 

inspanningen van de eigen fractie om de besluitvorming te beïnvloeden, dreigde een andere fractie haar steun 

aan de VVD-motie in te trekken. De discussie in de raad werd vertroebeld door het twitteren, was de opvatting. 

Er ontstonden op deze manier twee debatten: een openbaar debat in de raadzaal en een virtueel debat dat 

alleen via Twitter toegankelijk was voor twitteraars.

In Eindhoven komt de gemeenteraad in contact met burgers via de Facebookpagina van de raad. Wekelijks 

verschijnt er een artikel in het huis-aan-huisblad ‘Groot Eindhoven’ met informatie van en over de 

Eindhovense gemeenteraad en wordt ingegaan op een actueel politiek onderwerp door telkens drie 

raadsleden. Onderwerpen waarover al gediscussieerd is, zijn tippelzone, koopzondagen, welstandsbeleid en de 

PSV-deal. De reacties van de raadsleden staan op de Facebookpagina van de gemeenteraad en burgers kunnen 

daarop reageren.

Deze voorbeelden van Aalsmeer en Eindhoven zijn twee van de vele pogingen om het gebruik van social media 

ofwel te stimuleren, dan wel te beheersen. Vragen waar wij als griffiers eerder nog niet mee in aanraking 

waren gekomen, kruisen nu ons pad. Er zijn gemeenteraden die hiervoor hun reglementen aanpassen of 

aanscherpen. Mag twitteren en facebooken wel of niet en welke regels of afspraken moeten er komen om 

alles in goede banen te leiden? Moeten er wel regels komen? Voor de griffier als hoeder van de democratie 

vraagstukken van belang.

Andere griffiers laten zich inspireren en proberen hun raad te verleiden om juist mee te gaan in de geboden 

mogelijkheden. Twitter en andere social media bieden kansen voor het dichten van de kloof tussen politiek en 

burger, houden ze hun raad voor. Omdat ze laagdrempelig zijn en een gemakkelijke manier om in contact te 

komen met elkaar. Ze kunnen worden ingezet om participatie te bevorderen en kennis te delen. Ze versterken 

6) Lezing Paul Frissen, Info Dome: Crash Course InfoPolitics; De rol van de Overheid in de informatiesamenleving, 2002
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door hun grote bereik en toegankelijkheid de openbaarheid van informatie. En ondanks alle kanttekeningen 

die gemaakt kunnen worden met betrekking tot het risico van informatie-overload en informatievervuiling, 

zijn social media een welkom hulpmiddel voor de griffier als hoeder van de burgerbetrokkenheid. 

De ambities van de griffier
Binnen onze jonge beroepsgroep van griffiers wordt meer geambieerd dan de secretariële logistiek die 

samenhangt met de besluitvorming door de raad. Binnen de veranderende maatschappelijke en politieke 

verhoudingen ontwikkelt de rol van de griffier zich ook. Het is een zoektocht naar de balans tussen 

taakvastheid en het gebruiken van ruimte en nieuwe kansen. Wij zien de griffier optreden als ambassadeur van 

de raad, wij zien de griffier als strategisch procesadviseur, wij zien de griffier als vooruitgeschoven post van de 

raad, wij zien hem optreden als procescoach voor fracties en individuele gemeenteraadsleden, wij zien hem als 

gids optreden voor burgers in hun contacten met de gemeenteraad en wij zien hem als gesprekspartner voor 

wethouders in de aanloop naar raadsbesluitvorming.7)

Als het klopt (en dat is hier de vooronderstelling8)) dat het bestuur en de politiek nog steeds georganiseerd zijn 

volgens de verticale, hiërarchische gezagsverhoudingen en procedures, terwijl de samenleving steeds meer een 

(al dan niet digitaal) netwerk is geworden van gelijkwaardige, horizontale verhoudingen. Het zijn, met andere 

woorden, twee verschillende werelden geworden die elkaar niet meer begrijpen en zelfs met elkaar botsen. 

Dat maakt het interessant de vraag te stellen tot welke wereld de griffier behoort. Staat hij aan de kant van de 

politiek (beter gezegd het politieke systeem) of aan die van de samenleving. Is hij de hoeder van de democratie 

of de hoeder van de burgerbetrokkenheid?

De griffier als hoeder van de burgerbetrokkenheid
Er is in de loop van tien jaar dualisme een heuse gereedschapskist gevuld met materiaal om 

raadscommunicatie en burgerparticipatie te bevorderen. Er wordt waarschijnlijk evenveel, zo niet meer, 

vergaderd als vroeger, maar daar zijn meer externe activiteiten bij gekomen, variërend van werkbezoek, 

excursie, informatieavond tot ‘Praat met de Raad’, ‘Speeddaten met raadsleden’ en ‘In debat met de raad’.  

Veel van deze activiteiten kennen een digitale variant en worden via social media gepromoot en 

becommentarieerd. De griffier draagt initiatieven aan, adviseert en zorgt dat de activiteiten worden 

uitgevoerd. Steeds vaker heeft de griffier contact met burgers en weten zij op hun beurt de griffier  

te vinden.

Als ware hoeder van de burgerbetrokkenheid doen griffiers ijverig pogingen om burgers te laten zien dat 

lokale politiek zoveel meer is dan oude grijze mannen in een stoffig vergaderzaaltje. Op het internet worden 

foto’s gezet van ‘talking heads’ met, als ultieme poging om het te verlevendigen, een spreker die zijn betoog 

onderstreept met een handgebaar. Of foto’s op locatie met wederom pratende mensen, waarbij de illusie in elk 

geval wordt gewekt dat het zou gaan om burgers in gesprek met raadsleden. Dat democratie meer is dan een 

keer per vier jaar een hokje rood inkleuren is een besef dat meer gestimuleerd mag worden, zowel bij burgers 

als bij politici. Social media zijn een extra instrument dat kan worden ingezet voor meer communicatie en bij 

voorkeur interactie. Niet eenmalig maar continu. Experimenteren, bestuurlijke vernieuwing of optimalisatie 

van de werkwijze; onder dergelijke titels worden pogingen ondernomen om de buitenwereld binnen te laten 

zonder dat dit per se in een reglement moet worden vastgelegd.

7) Zoals blijkt onder meer uit BMC/VVG: ‘Op weg naar de griffier van de toekomst’, 2007
8) Rob, ‘In gesprek of verkeerd verbonden?’, 2012
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De griffier als hoeder van de democratie
Griffiers hebben volgens de Gemeentewet als taak om de raad bij zijn werkzaamheden bij te staan. In een 

instructie geeft elke raad aan op welke manier dat moet gebeuren. In de meeste instructies staat dat de griffier 

advies en bijstand verleent aan de raad en verantwoordelijk is voor de logistieke, procedurele en procesmatige 

voorbereiding en nazorg van de vergaderingen. De griffier bewaakt ook de kwaliteit van het bestuurlijk 

besluitvormingsproces. In de dynamiek van het politieke proces is de griffier vaak het baken en de hoeder van 

regels en procedures. Als de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd met gewoonlijk voor de helft nieuwe leden, 

is de griffier de eerste die de werkwijze van de raad aan de nieuwe lichting gaat toelichten. Reglementen, 

verordeningen, formats, spreektijd, deadlines, volgorde van stemming, voorstellen van orde, regels en 

afspraken: de raadsleden dienen zich eraan te houden. Zo is het systeem, dat staat niet ter discussie, tenzij over 

‘onze manieren’ wordt gesproken en er in de gemeenteraad gezamenlijke afspraken over worden gemaakt. 

In het gemiddelde reglement van orde staat waarschijnlijk iets over de ‘oproepingsbrief’ voor de vergadering 

die tijdig moet worden verzonden. Veel raden publiceren hun vergaderagenda’s en –stukken tegenwoordig 

digitaal en vergaderen papierloos. Hoezo verzending van een brief? Ook staat in veel reglementen dat 

‘degenen die in de vergaderzaal tijdens de vergadering geluid- en/of beeldregistraties willen maken hiervan 

mededeling doen aan de voorzitter’. Zou Twitter hier ook onder vallen? En hoeveel raadsleden zitten tijdens 

de vergadering stilletjes op hun iPad te werken, te mailen of het nieuws te lezen. Of zijn met elkaar aan het 

‘whatsappen’? Nieuwe mogelijkheden vragen om nieuwe regels. Maar daar komen wij wel uit, raden en 

griffiers!

De raad bestaat niet
Of de griffier zichzelf nu ziet als hoeder van het politieke systeem of als hoeder van de burgerbetrokkenheid, 

één probleem hebben ze gemeen: is datgene wat via raadscommunicatie wordt gecommuniceerd het beeld 

zoals het werkelijk is of is het een wensbeeld, dan wel een illusie? 

De inwoner van een gemeente wil weten wat hij van een genomen besluit gaat merken. Dat er binnen de 

gemeente diverse bestuursorganen zijn en bovendien verschillende politieke kleuren, die ook nog tot coalitie 

of oppositie behoren, maakt de communicatie extra complex. Om de informatie behapbaar te maken zal de 

boodschap over bijvoorbeeld besluitvorming vaak een vereenvoudiging zijn van de dagelijkse praktijk. Marije 

van den Berg benadrukt in het artikel over sociale communicatie voor raadsleden het belang van congruentie 

tussen de interne communicatie aan de ene kant en het zenden van een boodschap aan de andere: ‘Want de 

complexiteit van de communicatie heeft alles te maken met de complexe belangenhuishouding van publieke 

organisaties. Met de verbinding tussen burger en institutie is van alles mis (lees bijvoorbeeld de analyses van 

de WRR hierover, Vertrouwen in burgers en het rapport van de ROB: Vertrouwen op democratie). Online communicatie 

drukt ons met de neus op die feiten. Want geslaagde sociale, online communicatie vraagt om een herkenbare 

belangenhuishouding in instituties. Klopt de huishouding van de club, dan kunnen mensen die daar 

werken over het algemeen online communiceren. Zonder stress. Klopt de huishouding niet, dan lukt sociale 

communicatie ook niet’9). De raad bestaat niet, zo wordt algemeen gesteld. De communicatie namens de raad 

vraagt dan ook om nuanceringen die recht doen aan de verscheidenheid en complexiteit van het politieke 

bestuur. Voor de griffier geen eenvoudige taak om de juiste balans te vinden; de belangenhuishouding van het 

politieke bestuur is lang niet altijd herkenbaar. 

9) Marije van den Berg, ‘Sociale communicatie voor raadsleden - pettenmanagement en belangenhuishouding’, 

in David Kok (red.) ‘Sociaal Kapitaal’, De meerwaarde van sociale media voor gemeenten, 2012
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Rots en water

Dat een systeem ‘oud’ is betekent niet per se dat het niet meer voldoende functioneert of aan vervanging toe 

is. Het probleem is eerder dat de aansluiting tussen het systeem en de samenleving er niet meer is of niet 

langer adequaat functioneert. Het beeld van de kloof wordt daarvoor vaak gebruikt. Een kloof suggereert een 

strikte scheiding tussen twee werelden. Maar zijn deze werelden wel zo gescheiden? Politici maken immers 

als burger ook actief deel uit van de samenleving. Zij staan met beide benen elk aan een kant van de kloof. Een 

onmogelijke en oncomfortabele positie. Samenleving en politiek systeem zijn hoe dan ook juist met elkaar 

verbonden. De situatie doet daarom eerder denken aan het beeld van een rots waar het water tegenaan klotst 

of slaat. De rots staat ogenschijnlijk onaantastbaar en bewegingsloos in de branding. Overal om de rots heen is 

er beweging en energie zonder einde. Na de ene golf komt een andere, de rots wordt onophoudelijk belaagd. 

Soms kabbelt het, maar vaak wordt het water hoog opgezweept. Waar rots en water elkaar ontmoeten ontstaat 

branding, met een eigen dynamiek. Het water vult de spleten en geulen, schuurt en polijst of neemt soms 

bezit van de rots en doet hem even verdwijnen. 

Net als de rots staat ons democratisch systeem ogenschijnlijk onaantastbaar, statisch, betrouwbaar en als 

baken in de samenleving die volop en voortdurend in beweging is. De ene ontwikkeling volgt de andere op 

en soms staat het systeem in de weg. Waar samenleving en systeem elkaar ontmoeten ontstaan wrijving en 

strijd, maar ook nieuwe mogelijkheden en energie. De samenleving dwingt het systeem tot herbezinning, 

heroverweging, aanpassing, experimenten en vernieuwing. In dit beeld zijn samenleving en systeem 

met elkaar verbonden en hebben ze elkaar iets te bieden. Social media, wezenlijk onderdeel van onze 

netwerksamenleving, kunnen helpen de verbinding te versterken en waar nodig te herstellen.

De schaduwzijde 
Zijn social media zaligmakend? Zo lijkt het wel als je de voorstanders hoort. Maar er zijn ook schaduwkanten. 

Wat opvalt bij de opkomst van social media is de neiging tot, weliswaar openbare, kliekvorming. Raadsleden 

en andere ‘inner-circle’-adepten richten zich tot elkaar, zonder de expliciete behoefte om met elkaar te 

communiceren, maar meer om over de virtuele rug van de ander een partijpolitieke boodschap te lanceren.  

Of deze ergens landt is de vraag. Zoals het ook de vraag is of meer betrokkenheid van burgers automatisch leidt 

tot meer democratie. Alle digitale mogelijkheden, en dat is niet anders met oudere communicatievormen, 

bieden een platform aan mensen die mondig zijn, hun weg kunnen vinden in het systeem en het vaak niet 

eens zijn met een ontwikkeling of plan. Maar democratie kent ook een zorgplicht voor de minderheid en voor 

de zwijgende meerderheid. Wie neemt deze onder zijn hoede?

Social media leggen de verantwoordelijkheid expliciet bij het individu, zonder regels en remmingen; iedereen 

is de zender van zijn eigen ongecensureerde boodschap. En hoezeer deze media kortstondig en vluchtig 

communiceren, de impact kan groot zijn. Denk daarbij onder meer aan de uit de hand gelopen uitnodiging 

voor een verjaardagsfeestje in Haren (ook wel bekend als Project X) en aan haatmail en dreigtweets waaraan 

(vooral landelijke, maar in toenemende mate ook lokale) politici bloot worden gesteld. De keerzijde van social 

media als podium voor kennisuitwisseling en ontmoeting is dat hetzelfde podium kan worden gebruikt voor 

uitingen van verdeeldheid, valse beschuldigingen en laster. Wie kan de afzender achterhalen en corrigeren? 

Het kwaad is dan meestal reeds geschied. Contact onderhouden met het electoraat kan worden gezien als 

een positieve kant van social media. De keerzijde is dat mensen zich opdringen, ongevraagd hun mening 

ventileren, aandacht opeisen en gehoord worden als verworven recht beschouwen. Wat er aan respect en 

beschaving tegenover hoort te staan wordt vergeten. Openbaarheid van informatie wordt gestimuleerd 
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door de inzet van social media, maar wat als deze informatie niet blijkt te kloppen? En nog erger als er 

sprake is van kwade opzet? Wie durft het tegen te spreken met het risico slachtoffer te worden van nog meer 

verdachtmakingen en halve waarheden? Je kijkt wel uit en laat het overwaaien!

De hedendaagse politiek kenmerkt zich door een zekere gejaagdheid. De snelheid waarmee informatie in 

omloop wordt gebracht en de veelheid aan communicatiezenders en -kanalen, dwingt politici om snel te 

reageren. De ‘ratrace’ naar de primeur door journalisten wordt versterkt door de behoefte van politici om te 

scoren. En vice versa. In die versnelde reactiebehoefte kan er ook veel misgaan. Even niet goed opgelet, net even 

te weinig nuance, en een blunder is snel gemaakt. 

Trend: burger meer verantwoordelijkheid
In het boek Wij, de Overheid10) wordt betoogd dat de invloed van de overheid steeds kleiner wordt. Er is minder 

geld beschikbaar, waardoor mensen meer zelf moeten doen. Er wordt steeds vaker een beroep op de eigen 

verantwoordelijkheid van burgers gedaan. ‘Van buiten naar binnen’ is een adagium dat niet alleen door de 

toenemende mondigheid van burgers wordt ingegeven, maar ook door het inzicht dat de overheid steeds 

beperkter wordt in haar mogelijkheden (bezuinigingen!) en de burger domweg nodig heeft om de kwaliteit 

van de samenleving op peil te houden. Die erkenning brengt burgers en politiek niet alleen dichter bij elkaar, 

maar geeft de burger ook meer invloed dan voorheen het geval was. Als de overheid zich meer terugtrekt uit 

het fysieke en sociale domein en een steeds groter beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van burgers 

voor bijvoorbeeld hun leefomgeving en de zorg voor elkaar, bepaalt de burger meer hoe dat eruit ziet. Waar de 

overheid niet (of minder) betaalt, wordt door de overheid ook minder bepaald. Hoe meer onze samenleving 

een netwerksamenleving wordt, hoe groter de macht van de burgers. In de netwerksamenleving is de invloed 

van de overheid indirect en moet ze macht delen met anderen. Is dat erg? Nee, maar het vraagt wel om een 

heroriëntatie op de rol van de overheid in de samenleving. 

Waar systeem en samenleving botsen

In de branding waar water en rots op elkaar botsen, ontstaan schuurplekken. Waar de netwerksamenleving 

en het systeem elkaar ontmoeten, ontstaan eveneens schuurplekken: dilemma’s en vraagstukkendie om een 

oplossing vragen. 

Zenden en ontvangen
Wij communiceren met zijn allen meer dan ooit. Er is meer informatie in omloop via meer informatiekanalen 

dan wij ooit zullen kunnen bevatten. Wij lijden massaal aan ‘infobesitas’. Maar is met de toevoeging van nog 

meer communicatiemiddelen en –kanalen de afstand tussen burgers en politiek verkleind? Heeft het allemaal 

geleid tot een groter begrip, betere interactie en meer gezamenlijkheid? Waarschijnlijk niet. Dat heeft onder 

meer te maken met de sterke zendgerichtheid van informatie. Ook vanuit de gemeente(raad) wordt vooral 

feitelijke procesinformatie gegeven: over vergaderingen en activiteiten, wanneer deze starten, welke agenda 

en stukken ingezien kunnen worden. De boodschap wordt versterkt met oproepen als “Kom!” of “Lees!” 

compleet met uitroepteken om de oproep kracht bij te zetten. Maar de betrokkenheid van de ontvanger van 

de boodschap wordt er niet groter van. De lezer wil weten: “What’s in it for me?” Waarom is deze informatie 

voor mij relevant en interessant? Wat moet ik ermee dat een gemeenteraad vergadert? Waarom moet ik weten 

10) David van Berlo, ‘Wij, de overheid’, Cocreatie in de netwerksamenleving, 2012
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wie er in de gemeenteraad zitten? Vaak lukt het niet om dat duidelijk te maken. Klein is het nieuwe groot, 

wordt geroepen: “De kracht van sociale netwerken zit niet in de massa, maar in het persoonlijke contact en 

de special interest van mensen in een bepaald onderwerp. Sterker nog, ieder kanaal heeft bepaalde aspecten en 

toepassingsmogelijkheden die passen bij een merk, doelstellingen of contentvormen en die aansluiten bij de 

doelgroep. Op ieder potje past een dekseltje en de ene past net wat beter dan de andere11).” Misschien willen 

we iets duidelijk maken waaraan geen behoefte bestaat. Het wordt een stuk interessanter en zinvoller als 

raadsleden zich openstellen voor wat burgers willen weten en wat zij vinden. Dat vraagt een andere houding 

van raadsleden. In plaats van: “Wij weten wat burgers willen en wat goed voor hen is (wij zijn per slot van 

rekening de volksvertegenwoordigers)” wordt het: “Wij horen graag van burgers wat zij willen en wat zij 

vinden” (want wij hebben de wijsheid niet in pacht).

Minder zenden en meer luisteren. Daarin ligt voor de gemeenteraad de kans om te verbinden. Goed luisteren 

is lastiger dan wordt gedacht. De overheid is eenrichtingverkeer gewend. Net als de burger, die verwacht dat 

de overheid met oplossingen komt en vertelt wat er gebeurt. Maar nu de overheid niet langer de ‘allesbepaler’ 

kan zijn en het belang van samenwerking bij burgers en overheid doordringt, is luisteren ook voor de 

gemeenteraad van essentieel belang. Zo kunnen raadsleden, met de argumenten van burgers op zak, een 

betere afweging maken. Een genomen besluit wordt dan niet alleen meegedeeld, maar kan ook worden 

verantwoord.

Raadslid als verbinder
De netwerksamenleving is de context waarbinnen het democratisch systeem functioneert. De opgave is 

om uit te zoeken hoe de democratie en de politiek elkaar kunnen versterken. Kan inzet van social media 

hierbij behulpzaam zijn? Ongetwijfeld. Maar het gaat niet om de boodschap die wordt gecommuniceerd, 

maar om de boodschapper, het raadslid zelf. Het raadslid maakt samen met zijn netwerk onderdeel uit 

van de netwerksamenleving. Daar staat hij met één been in. En tegelijkertijd staat hij met één been in het 

democratisch systeem. Hij kan de verbinding zijn op vele manieren. Als Twitter en Facebook een platform zijn 

waarop uitwisseling van ideeën en kennis plaatsvindt dan hoort het raadslid daar bij te zijn. Niet alleen met 

zijn eigen boodschap, maar ook met zijn vragen. 

Ruim baan voor social media
Er zijn vele vormen te bedenken om besluitvorming en representatie te organiseren op een manier die past in 

een netwerksamenleving. De Gemeentewet schrijft daarover weinig voor en bepaalt dat de raad een reglement 

van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vaststelt. Alle vrijheid voor gemeenteraden 

dus om te bepalen in welke vorm en op welke wijze het politieke debat wordt gevoerd. Alle vrijheid ook 

om daarin een plaats voor de social media in te ruimen en dat kan tot in de raadzaal, tot aan het moment 

waarop het besluit wordt genomen. Die vrijheid staat bijna haaks op de klakkeloosheid waarmee de meeste 

gemeenteraden de modelverordeningen die de VNG met regelmaat aan gemeenteraden beschikbaar stelde, 

hebben overgenomen. Alle creativiteit en vernieuwing is daardoor op afstand gezet en dat hebben we onszelf 

aangedaan. 

Dubbelrol griffier
Voor de griffier ligt er een mooie uitdaging om de discussie over de inzet van social media tijdens het 

besluitvormingstraject voor te bereiden en te initiëren. De vragen die Van Berlo opwerpt voor de politiek 

11) Noesjka Klene, ‘Het social medialandschap van de toekomst?’ in Frankwatching, april 2012
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(zie Inleiding) kunnen daarbij helpen. De griffier zal zich bewust moeten zijn van zijn dubbelrol: 

hoeder van zowel de democratie als de burgerbetrokkenheid. Zoals ook raadsleden deel uitmaken van de 

netwerksamenleving en van het systeem. Maar juist in die dubbelrol liggen kansen om de verbinding tussen 

systeem en netwerksamenleving tot stand te brengen. social media zijn waardevol als instrument en het zou 

dom zijn dat te negeren.

Tot slot
Andere vergadervormen, externe oriëntatie van de raad, burgerparticipatie, inzet van social media; welke 

gemeenteraad heeft zich de afgelopen jaren niet in enige mate verdiept in de eigen werkwijze en zocht 

daar niet een meer publieksgerichte invulling voor? Raden laten zich voeden door achterbannen en 

belangengroeperingen, bedrijven of incidentele insprekers, partijgenoten of politieke opponenten. Na 

alle informatie verzameld te hebben (beeldvorming) volgt debat, uitwisseling, wheelen and dealen, overleg in 

achterkamers of in het openbaar. Elke gemeente heeft haar eigen mores als het gaat om debat en afweging 

binnen of buiten de raadzaal (opinievorming). Er is maar één moment dat wettelijk geconditioneerd is 

en overal op dezelfde manier moet plaatsvinden. Dat is het moment van besluitvorming. Dan kan de hele 

netwerksamenleving op haar kop gaan staan en een twitterbombardement afvuren, maar op dat moment 

stemt de volksvertegenwoordiger in onze representatieve democratie in het openbaar ‘zonder last’. Over alles 

wat eraan vooraf ging en alles wat volgt kan iedereen een mening hebben en deze verkondigen. Maar wij, de 

burgers, hebben onze vertegenwoordigers op hun zetel gezet om te doen wat ze moeten doen, namelijk om 

namens ons besluiten te nemen. Eigenlijk pleit dat ervoor om in het besluitvormingsproces de stemmingen 

apart te houden. Veel raadsleden gruwen van zogenaamde ‘hamerraden’, omdat het ‘om het debat gaat’.  

Maar uiteindelijk gaat het om het besluit: dat blijft en dat bepaalt de koers van de gemeente en is van invloed 

op de levens van de burgers.
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Integriteit van raadsleden: 
onze zorg, hun verantwoordelijkheid
 Ina Middelkamp, griffier gemeente Westerveld
 Eelco Groenenboom, griffier deelgemeente Rotterdam-Noord

Beschouwingen over de stelling:  

‘De griffier is de bewaker van integriteit van de raad’

Inleiding1)

Onderwerp van dit essay
Het thema integriteit staat hoog op de agenda. Eind 2012 heeft minister Plasterk opnieuw aandacht gevraagd 

voor de integriteit van bestuurders en volksvertegenwoordigers.2) Dat integriteit belangrijk gevonden wordt, 

blijkt uit de aandacht en de actieprogramma’s die daarvoor in het leven zijn geroepen. Dit essay gaat over de 

integriteit van de Gemeenteraad.3) De integriteit van de Gemeenteraad staat of valt met de integriteit van de 

leden van de raad. De centrale stelling in dit essay is: de griffier is de bewaker van de integriteit van de raad. 

Voordat we ingaan op de voors en tegens van deze stelling, gaan we eerst in op een aantal aspecten die aan deze 

stelling kleven. Achtereenvolgens komen aan de orde:

yy Waar hebben we het over als we over integriteit hebben?

yy Welke ontwikkeling zien we in de integriteit van raadsleden?

yy Welke rol is weggelegd voor de griffier?

yy Op welke wijze kan integriteit bevorderd worden?

Dit essay sluit af met een conclusie waaruit blijkt dat griffiers een rol hebben bij de bewaking van de 

integriteit van raadsleden, maar dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij de raadsleden zelf ligt. 

Hieraan voorafgaand nemen we een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk onder de loep. 

1) We hebben geen uitputtend wetenschappelijk onderzoek gedaan om de beweringen uit dit essay te staven; wij baseren 

ons op onze eigen ervaringen, datgene dat we uit de pers en vakbladen hebben vernomen, de monitor bestuurlijke 

integriteit en gesprekken met collega's over dit onderwerp
2) Naar aanleiding van het verschijnen van de Monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012
3) Overal waar gemeenteraad staat, kan ook worden gelezen Provinciale Staten of deelraad; daar waar burgemeester staat, 

kan worden gelezen Commissaris van de Koningin en deelgemeentevoorzitter
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Ideaal en praktijk – een voorbeeld
Drie dagen voor de opiniërende behandeling van een willekeurig beleidsdocument in de gemeenteraadsvergadering 

belt een raadslid op. Zij had zich bij de voorbereiding van de nota afgevraagd of zij wel mee kan spreken 

en stemmen in de raadsvergadering. Tijdens het overleg in de fractie was hierover verschil van mening en 

daarom wil zij nu graag advies van de griffier. Jij neemt de tijd om met haar in gesprek te gaan en samen 

bespreken jullie haar betrokkenheid bij dit dossier. Jullie komen samen tot de conclusie dat de schijn van 

belangenverstrengeling gewekt zou kunnen worden. En hoewel het een politiek gevoelig dossier is, besluit dit 

raadslid van de coalitie om niet mee te spreken en stemmen. Dat daardoor de stemmen waarschijnlijk staken, 

is voor haar geen argument. Haar integriteit is belangrijker dan de politieke winst en realisatie van dit project. 

Het voorgaande klinkt als een sprookje en is een onwaarschijnlijke weergave van de manier waarop raadsleden 

omgaan met integriteit. Wij kennen deze ideale situatie althans niet uit onze praktijk. Veel bekender is de 

volgende situatie. Een incident vormt aanleiding om collega-raadsleden of collegeleden aan te spreken op het 

gedrag. De oppositie ziet een integriteitsonderzoek als een mooie manier om de coalitie een hak te zetten. 

De lokale pers pikt het onderwerp op en blaast het stevig op, vaak met een zeer eenzijdige of verwrongen 

weergave van de feiten. Burgers lopen te hoop tegen het gemeentebestuur. Onder het motto ‘waar rook is, is 

vuur’ wordt een grondig onderzoek naar het volledige gemeentebestuur uitgevoerd. Een dergelijk onderzoek 

levert altijd wel iets op, we zijn immers allemaal maar mensen. Het raadslid wordt stevig aangepakt en stapt 

(onder grote druk) op. Het vertrouwen in de politiek heeft een deuk opgelopen. We geven het toe, enigszins 

gechargeerd, maar toch. Verhalen over integriteit waarin onderdelen van dit doemscenario voorkomen zijn 

momenteel dagelijks in de pers te vinden. 

Wat is integriteit?

Het belang van integer gedrag
Integriteitsschendingen nemen allerlei vormen aan. Eenvoudig voor te stellen en regelmatig terugkerend, is 

gedoe met geld. Hoewel bij raadsleden minder vaak voorkomend, kent iedereen de voorbeelden van onjuiste 

(en door de pers ogenblikkelijk als ‘te hoog’ geïnterpreteerde) declaraties. Voor raadsleden en -fracties 

vormen de fractievergoedingen vaak een potentiële bron van geldzorgen en integriteit. Andere vormen van 

integriteitsproblemen zijn meepraten en mee stemmen over organisaties waarin de betreffende raadsleden 

zelf een belangrijke rol vervullen, meebeslissen over onderwerpen die het raadslid ten opzichte van andere 

raadsleden onevenredig raken (hetzij positief, hetzij negatief), liefdesrelaties onderling, met collegeleden 

of ambtenaren, (zware) misdragingen in het privéleven (soms zelfs leidend tot strafrechtelijk onderzoek), 

zeer slechte media-optredens (vooral voor de schijn van belangenverstrengeling relevant), et cetera. Deze 

opsomming geeft aan dat integriteitsschendingen zich in allerlei vormen voordoen. Waarom is niet-integer 

gedrag eigenlijk een probleem? Een integere werkhouding is van belang, opdat burgers erop kunnen 

vertrouwen dat de macht die politieke ambtsdragers4) wordt toegekend, uitsluitend wordt aangewend voor 

het doel waarvoor zij is toegekend: het behartigen van het algemeen belang. Een manier om dat vertrouwen te  

winnen is door een attitude waarin integriteit een belangrijke plek inneemt. Zo’n houding maakt dat politieke  

ambtsdragers de verantwoordelijkheid nemen voor hun werkzaamheden. Fouten worden niet gemaskeerd  

en de waarheid niet verdraaid. Een dergelijke attitude betekent ook transparant zijn over de resultaten.  

In een cultuur waarin raadsleden deze ideaaltypische attitude hebben, durven politieke ambtsdragers 

4) Onder politieke ambtsdragers verstaan wij volksvertegenwoordigers (raads- en statenleden) en bestuurders 

(burgemeesters, wethouders, commissarissen der Koningin en gedeputeerden)
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elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag, zonder dat dit wordt afgedaan als zeuren of bemoeizucht. Een 

bestuur of volksvertegenwoordiging waarvan de leden integriteit geen belangrijk onderdeel van hun attitude 

beschouwen, loopt het risico dat daarin eerder spanningen en schendingen zullen ontstaan. In zo’n omgeving 

zijn normen niet helder en expliciet. Politieke ambtsdragers spreken elkaar niet aan op twijfelachtig gedrag. 

Naarmate zo’n situatie duurt wordt onduidelijk of er normen zijn en, zo ja, wat de normen zijn. Bestuurders 

kunnen zich voor elkaar afsluiten en volksvertegenwoordigers kunnen andere wegen dan het openbaar debat 

belangrijker gaan vinden om hun doelen te bereiken. Samenwerking is ver te zoeken en het individuele belang 

of partijbelang zal ten koste van het publieke belang een steeds grotere rol gaan spelen bij afwegingen.5)

Definiëring
Vele boeken zijn al geschreven over integriteit. Hieronder enkele (veel gebruikte) definities van integriteit, 

zoals terug te vinden op de website van BIOS (Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector):

Integrity now stands for complying in an exemplary way with specific moral standards.6) De meest 

voorkomende betekenis is dat integriteit gezien wordt als onkreukbaarheid of rechtschapenheid. Centraal 

staat dat betrokkene zich niet laat leiden door oneigenlijke belangen. Hij of zij handelt in het belang van 

de organisatie of de samenleving en laat zich daarvan niet afleiden door eigen belang of door specifieke 

groepsbelangen. De functionaris is onomkoopbaar, onbaatzuchtig.7) Je bent integer indien wat je doet of 

nalaat overeenkomt met daarvoor geldende normen, waarden en regels.8) Het handelen overeenkomstig de 

(daarvoor) geldende morele waarden en normen en de daarmee samenhangende (spel)regels.9) Integriteit 

staat voor zorgvuldig, uitlegbaar en standvastig handelen. Zorgvuldig betekent dat medewerkers steeds 

opnieuw kritisch en systematisch reflecteren op hun kernverantwoordelijkheden en zich voortdurend 

vragen stellen. Uitlegbaar betekent dat medewerkers kunnen aangeven hoe hun handelen past bij hun 

kernverantwoordelijkheden en kerntaken, bij de kernwaarden regels, richtlijnen, wetten en andere bindende 

voorschriften van hun organisatie. Standvastig betekent dat medewerkers hun rug recht houden bij 

weerstanden en verleidingen.10) In deze definities komt telkens terug dat het gaat om handelen. Het gaat om 

handelen door de functionaris in lijn met daarvoor geldende normen, waarden en regels, op een zorgvuldige 

manier en in lijn met de belangen van de organisatie. We beoordelen dus niet of raadsleden integer zijn, maar 

of hun handelingen integer zijn. Wat ons opvalt is dat in geen van deze definities de schijn van niet-integer 

handelen op zichzelf niet-integer is. Een belangrijke constatering, omdat juist in het politieke debat de schijn 

van belangenverstrengeling of de schijn van niet-integer handelen vaak de steen des aanstoots is.

Where we stand depends on where we sit
Waarom integriteit belangrijk is, hangt af van het gezichtspunt waarmee je naar dat begrip en de problemen 

kijkt. Dit omdat je gezichtspunt bepaalt op welke onderdelen je de nadruk legt, hoe je het probleem definieert 

en welke oplossing je voor ogen hebt. Ook de normen waaraan je gedrag toetst, hangt af van de bril die je 

opzet. In dit essay hanteren we de volgende gezichtspunten:

yy Integriteit als gedrag dat in overeenstemming is met recht en rechtsregels;

yy Integriteit als gedrag volgens maatschappelijk aanvaarde normen.

5) Handelingsperspectief Integriteitsmonitor 2012, integere werkhouding
6) Van Luijk, 2004
7) Van Dale en diverse andere woordenboeken
8) Rohr, 1989
9) Huberts, 2003
10) Karssing 2011
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We kiezen voor verschillende gezichtspunten, om duidelijk te maken dat integriteit geen eendimensionaal 

begrip is, dat volgens een standaardprocedure besproken of getoetst kan worden. Bovendien kan een ander 

gezichtspunt duidelijk maken waarom de discussie met raadsleden over integriteit soms moeizaam verloopt; 

de kans is groot dat zij een ander gezichtspunt hebben dan de griffier.

Integriteit en recht: de juridische integriteit

Bij de voorbereiding van deze tekst is ons gevraagd aandacht te besteden aan de artikelen 15 Gemeentewet 

en 28 Gemeentewet.11) Deze artikelen geven de regels waaraan individuele raadsleden zich dienen te houden 

bij het bekleden van het ambt. Zo mogen zij geen diensten tegen vergoeding leveren (artikel 15) en dienen 

zij zich te onthouden van stemmingen over de onderwerpen waarbij ze zelf betrokken zijn (artikel 28). De 

Gemeentewet vormt daarmee een handzaam kader bij de beoordeling van de integriteit van raadsleden, 

zeker wanneer de wet limitatief uitgelegd wordt. Doordat de grenzen van integriteit uit de wet eenvoudig 

zijn af te leiden en integriteit daar gezaghebbend is vastgelegd, is het verleidelijk om dit gezichtspunt te 

gebruiken bij de discussie over integer gedrag. Integriteit wordt dan gereduceerd tot rechtmatig gedrag. 

Al het gedrag dat in overeenstemming is met de wet, is in die benadering integer. Controle van integriteit 

is daarbij betrekkelijk eenvoudig, door het gedrag te toetsen aan de rechtsregels. De artikelen 15 en 28 

Gemeentewet zijn gericht op de positie van individuele raadsleden en leggen de verantwoordelijkheid voor 

de naleving van die artikelen primair bij het raadslid zelf. De Gemeentewet kent daarbij geen rol toe aan de 

griffier.12) In artikel 2:4 Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb) is neergelegd dat het bestuursorgaan dat 

een besluit neemt, zijn taak zonder vooringenomenheid vervult en ervoor waakt dat tot het bestuurorgaan 

behorende personen die een persoonlijk belang hebben, de besluitvorming beïnvloeden.13) Belangrijk verschil 

tussen de Gemeentewet en de Awb is dat volgens de Awb het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor een 

zorgvuldige besluitvorming. Daarmee zijn alle raadsleden betrokken bij de integriteit van een ieder van hen. 

Deze bepaling is een codificatie van één van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en door opname 

in de Awb nu een rechtsregel, die recent in jurisprudentie is bevestigd.14) De verantwoordelijkheid van het 

bestuursorgaan ‘gemeenteraad’, geeft de griffier een rol bij de bewaking van integriteit. Als eerste ambtenaar 

van de gemeenteraad heeft de griffier de plicht om rechtmatige besluitvorming te bevorderen en te bewaken. 

Uit jurisprudentie15) blijkt dat een raadsbesluit waarbij bij de totstandkoming ervan een raadslid in strijd 

met de artikelen 15 en 28 Gemeentewet en 2:4 Awb heeft gehandeld, aantastbaar is. Eén van de functies van 

de griffier is bewaken dat besluitvorming door de gemeenteraad op de juiste wijze geschiedt. De griffier is de 

hoeder van het Reglement van Orde en alle andere regels rondom de besluitvorming. Daaronder valt ook de 

zorg voor juridisch correcte besluiten. Omdat de gemeenteraad als bestuursorgaan op grond van de Awb een 

verantwoordelijkheid heeft om besluitvorming zorgvuldig voor te bereiden, ligt daar een taak voor de griffier. 

In dat licht dient een griffier de integriteit van de raadsleden te bewaken en periodiek bespreekbaar te maken. 

Behalve vanwege het voorkómen van aantastbare besluiten, is het naleven van rechtsregels ook om andere 

redenen belangrijk. Waarden vormen de basis voor de geschreven en ongeschreven regels en normen. De 

regels en normen maken inzichtelijk waar de organisatie en de medewerkers voor staan en op aangesproken 

kunnen worden. Ze vormen het uitgangspunt voor het integriteitsbeleid. Zo is het ook van belang om 

11) U vindt de tekst van de artikelen 15 en 28 Gemeentewet meteen achter in dit hoofdstuk
12) Er zijn bewegingen om in de Gemeentewet wel een rol voor de burgemeester bij de bewaking van integriteit vast te 

leggen; wij gaan daar in dit essay niet verder op in
13) U vindt de tekst van art. 2:4 Awb meteen achter in dit hoofdstuk
14) ABRvS LJN BZ4957
15) ABRvS LJN AE6228 (Winsum) & ABRvS LJN BQ8863 (Loenen)
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de waarden en normen van bestuur en volksvertegenwoordiging vast te leggen in een gedragscode. Zo’n 

gedragscode is deels gebaseerd op verschillende wetten, basisnormen en specifieke regelingen. Regels, over 

bijvoorbeeld nevenfuncties, vertrouwelijke informatie, woordvoering en stemming bij persoonlijk belang zijn 

vastgelegd om de integriteit van raadsleden te helpen bevorderen. Indien politieke ambtsdragers geschreven 

(en ongeschreven) regels niet naleven is afname van vertrouwen van de burger in de politiek het gevolg. Als een 

politiek ambtsdrager niet integer handelt zal de besluitvorming waaraan hij of zij deelneemt ook kwetsbaar 

worden. Bovendien vervullen politieke ambtsdragers een voorbeeldfunctie voor het ambtelijk apparaat.16)

Integriteit en maatschappelijk aanvaarde normen; de morele integriteit

Een tweede gezichtspunt is dat gedrag dat door de maatschappij aanvaardbaar wordt gevonden. In tegenstelling 

tot de normen die in rechtsregels zijn vervat, verschaffen maatschappelijke normen niet zomaar duidelijkheid 

over de maatschappelijke aanvaardbaarheid van gedrag van politieke ambtsdragers. Wat maatschappelijk 

aanvaardbare en algemeen aanvaardbare normen zijn, moet worden afgelezen uit de reacties die de maatschappij 

geeft op door politieke ambtsdragers vertoond gedrag. Het is af te lezen uit kranten, uit reacties op internet 

en de stemming op inspreekavonden. Daar geven burgers stem aan wat zij algemeen aanvaardbare normen 

vinden. Vanuit dit gezichtspunt is het oordeel van de gezamenlijke burgers leidend voor de beantwoording van 

de vraag of het gedrag van raadsleden integer is. Het gaat om aanvaardbaar gedrag van raadsleden in de ogen van 

burgers, burgers die vaak kort van geheugen zijn en opportunistisch. Dat wat op het ene moment wel aanvaard 

is, is dat op het volgende moment niet. Burgers spannen graag raadsleden voor hun karretje. Wanneer datzelfde 

raadslid zich een maand later voor ‘de tegenstander’ inspant, wordt hem of haar niet-integer gedrag verweten. 

Dat opportunisme van burgers, de volksverontwaardiging die daardoor kan ontstaan en de aanwakkerende rol 

die sommige persvertegenwoordigers graag spelen, maakt deze vorm van integriteit een mijnenveld. Het raadslid 

dat zich niet laat gebruiken en zijn eigen innerlijk kompas volgt, loopt het risico arrogant en wereldvreemd 

(geen volksvertegenwoordiger) gevonden te worden. Het raadslid dat zich met empathie inzet voor verschillende 

groepen kan het verwijt krijgen dat hij een windvaan is, of dat hij uitsluitend deelbelangen vertegenwoordigt. 

Het hierboven geschetste mijnenveld is te voorkomen door als raadslid het morele bewustzijn te trainen. 

Moraal, normen en waarden zijn bepalende begrippen hierbij; begrippen die we bijvoorbeeld tegenkomen 

in de definities van integriteit van Van Luijk, Rohr en Huberts. Training van het morele bewustzijn is van 

belang, omdat een slecht ontwikkeld moreel bewustzijn bij raadsleden kan leiden tot een moreel onjuiste 

besluitvorming en daarmee de gemeenteraad en de overheid ernstig kan schaden. Een moreel verantwoorde 

beslissing is afgewogen en houdt rekening met alle belangen. Het ontbreken van deze afweging kan het 

risico met zich meebrengen dat het raadslid aangesproken wordt op belangenbehartiging of de schijn van 

belangenverstrengeling. Moreel bewustzijn is essentieel voor integere besluitvorming. Het betekent verder 

denken dan de natuurlijke begrenzingen die regels opleggen. Vanuit moreel bewustzijn is het raadslid in staat 

om de gevolgen van de besluitvorming te overzien en, rekening houdend met de integriteitsrisico’s, een afweging 

te maken tussen alle belangen. Het raadslid handelt hierbij met verantwoordelijkheidsgevoel en wint daar waar 

nodig advies in.17) Raadsleden met een sterk moreel bewustzijn, leggen hun afwegingen en dilemma’s uit aan 

burgers en vergaren op die manier acceptatie voor hun handelen.

Andere gezichtspunten

Uiteraard zijn er veel meer gezichtspunten mogelijk. Zo valt integriteit te beschouwen in het licht van de 

volksvertegenwoordigende taak. Daarnaast is integriteit te beschouwen als een essentieel onderdeel van 

16) Handelingsperspectief Integriteitsmonitor 2012, naleven regels
17) Handelingsperspectief Integriteitsmonitor 2012, moreel bewustzijn
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een onkreukbare overheid. Integer gedrag draagt dan bij aan het beeld van de betrouwbare, objectieve en 

onkreukbare overheid. Integriteit kan ook worden uitgelegd als gedrag dat recht doet aan de waarden en 

normen van het individuele raadslid. Dan gaat het vooral om wat in zijn ogen acceptabel is. In dit essay gaan 

we niet dieper op deze gezichtspunten in. Wij beperken ons tot juridische en morele integriteit, omdat dit de 

twee vormen zijn die wij in de dagelijkse praktijk het meeste tegenkomen. 

Integriteitsschendingen: trend of incident?

Integriteit is hot
Zet een Google-alert aan op integriteit en dagelijks komen de berichten binnen. Als je de pers en het 

internet mag geloven, lijkt het wel of Nederland geregeerd wordt door uitsluitend mensen die doen aan 

vriendjespolitiek, geld proberen te slaan uit hun bestuursfunctie en vooral hun eigen belangen behartigen. 

Uit de Monitor Integriteit Openbaar 2012 blijkt dat binnen het openbaar bestuur het integriteitsbeleid de 

afgelopen jaren op enkele punten achteruit is gegaan. Nog lang niet alle ministeries, provincies, gemeenten 

en waterschappen blijken te voldoen aan vastgestelde wettelijke regels en basisnormen op het gebied 

van integriteit. Vaak ontbreken regels voor bijvoorbeeld het inventariseren van kwetsbare functies en 

onderzoeken, afdoen en registreren van (vermoedelijke) integriteitsschendingen.

De rol van media
Glijdt Nederland af, worden onze bestuurders corrupter en moeten we er op rekenen dat het alleen maar 

erger wordt? Of is het prima op orde en zien we alleen de excessen? Het mag helder zijn: daar waar sprake is 

van een integriteitsschending, dient dit aangepakt te worden. Transparant en openbaar. De beelden die de 

media schetsen, lijken te suggereren dat er sprake is van een diepgeworteld probleem dat in meer of mindere 

mate in elke gemeente en provincie speelt. Wij vragen ons af of dat een terecht beeld is. Onze indruk is dat 

een incident bij een overheidinstantie de aandacht van de pers, het publiek en de raadsleden voor integriteit 

vergroot. Ook vormt het een aanleiding om andere gemeenten door te lichten en aan kleine overtredingen 

onevenredig veel aandacht te geven. Eén of enkele bericht(en) vormen daarmee de start voor een hausse aan 

berichtgeving over integriteit. En die hausse leidt vervolgens tot meer onderzoek, nadere bestudering en 

verhitte debatten binnen en buiten de raadszaal. De pers fungeert daarbij eerst als een zaklamp, die zichtbaar 

maakt wat er niet goed gaat en vervolgens als vergrootglas, waardoor soms muggen olifanten lijken. Voeg 

daarbij de Nederlandse neiging om snel schuldigen aan te willen wijzen en de mogelijkheid voor zorgvuldig 

onderzoek, gericht op verbetering en leren van fouten, is verkeken. De vraag is of in een tijdperk van media-

aandacht er meer integriteitsschendingen plaatsvinden, of dat er enkel meer aan het licht komen. Of dat 

tijdens een periode van verscherpte aandacht voor integriteit het gedrag van politici strenger getoetst wordt 

en daardoor zich vaker schendingen voor doen. Wij vermoeden een combinatie van de laatste twee: strengere 

normen en meer ontdekkingen door media-aandacht.

Op zichzelf staand fenomeen?
Als we aannemen dat politici niet meer of minder integer zijn als voorheen, dan rijst de vraag waarom er nu 

zoveel aandacht is voor integriteit. Daarbij dringt zich ook de vraag op of het alleen de overheid is die de maat 

genomen wordt, of dat ook andere sectoren onder een vergrootglas liggen. Dat laatste lijkt het geval: ook 

bestuurders uit de private sector halen immers geregeld het nieuws in verhalen over graaien, zelfverrijking en 

onbetamelijk gedrag. Zo bezien is het de samenleving die de gehele elite onderzoekt op integer gedrag. 

Juist omdat politici met belastinggeld werken, lopen burgers gemakkelijker te hoop. Aan hen is immers 
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onrecht gedaan. Een andere reden dat schendingen in het openbaar bestuur wellicht meer aandacht krijgen 

dan in andere sectoren is dat het iedereen raakt. Waar je als klant van een bank of leerling/ouder van een 

school de illusie kunt hebben dat je je kunt onttrekken aan deze bank of school, geldt dat voor de overheid 

niet. Iedereen heeft te maken met de overheid. Onttrekken is niet mogelijk. 

Effecten op deelname aan democratie
Het raadswerk is een nevenfunctie die, zoals veel raadsleden ervaren, veel tijd en energie vraagt. Tijd en 

energie die bevlogen raadsleden graag beschikbaar stellen, omdat ze iets willen betekenen voor hun dorp 

of stad. Wij kennen geen raadsleden die actief zijn geworden om uitsluitend met elkaar in debat te gaan 

over integriteit of zich daarover te moeten verantwoorden. Het is de vraag wat de bijzondere aandacht voor 

integriteit doet met het incasseringsvermogen van zittende raadsleden en de invloed die dat heeft op de 

bereidheid van geïnteresseerden om daadwerkelijk op een lijst te staan. In een tijdsgewricht waarin het 

vinden van raadsleden om uiteenlopende redenen al lastig is, kan de verscherpte aandacht voor integriteit 

de doodsteek voor de lokale politiek betekenen. Een belangrijk onderdeel van het raadslidmaatschap is de 

volksvertegenwoordigende taak van raadsleden. Dat vraagt om wortels in de samenleving. Raadsleden die 

goed zijn in hun volksvertegenwoordigende taken, hebben vaak contacten met vele verenigingen, wijks- en 

dorpsraden, ondernemersverenigingen, sportverenigingen, et cetera. Zij hebben die contacten om zich te 

laten voeden bij het uitoefenen van hun taak als raadslid. Het valt niet te vermijden dat over die verenigingen 

en organisaties in de gemeenteraad besluiten vallen. Als deze raadsleden zich bij elk besluit dat maar raakt 

aan dergelijke organisaties dient te onthouden van stemming, kunnen zij hun taken niet als een volwaardig 

raadslid uitoefenen. Over (vermeende) integriteitsschendingen wordt zelden een open debat gevoerd. 

Raadsleden worden in de verdediging gedrukt en laten dat gebeuren. Ook hun collega-raadsleden laten dat 

vaak gebeuren. Zodra de vox populi bepaald heeft dat iemand schuldig is, lijkt de uitkomst van het debat vast 

te staan. Als er tenminste nog een debat komt en het raadslid niet zelf voortijdig de handdoek in de ring gooit. 

Dat is om verschillende redenen zorgelijk. Allereerst bestaat de kans dat het raadslid in kwestie tekort gedaan 

wordt. Als geen onderzoek naar de feiten volgt, zal nooit duidelijk zijn of sprake was onbetamelijk gedrag 

en zo ja, in welke mate. Ten tweede wordt de bevolking tekort gedaan. Van een transparant en onkreukbaar 

bestuur mag worden verwacht dat het open, eerlijk en zonder vooringenomenheid zijn best doet om de 

waarheid boven tafel te krijgen. Dat is belangrijk omdat raadsleden niet zo maar een bestuur vormen. 

 Zij zijn de vertegenwoordigers van het volk, gekozen om namens het volk vier jaar lang de stad of 

gemeente te besturen. Het volk heeft er recht op om te weten hoe zijn vertegenwoordigers met dat mandaat 

omgaan. Ten slotte doet het ook de raad als orgaan tekort. Als raadsleden niet bereid zijn om met elkaar  

in gesprek te gaan over integriteit op het moment dat het er toe doet, hoe kan een gemeenteraad dan  

haar eigen normen vaststellen, bewaken en sanctioneren? Mensen leren van fouten, maar alleen als ze  

die onder ogen zien. 

Integriteit: (geen) taak van de griffier

Resultaten uit onderzoek
Voordat we ingaan op de centrale vraag van dit essay brengen we eerst nog enkele recente onderzoeken voor 

het voetlicht. Het zijn onderzoeken die het verantwoordelijkheidsgevoel van griffiers voor de integriteit van 

de raad belichten. Hoewel maar iets meer dan de helft van onze collega’s de moeite heeft genomen om aan 

deze onderzoeken mee te doen, blijkt dat deze collega’s zich in grote mate verantwoordelijk voelen voor de 

integriteit van de raad. Ook zullen de we, voor ons griffiers belangrijke, aanbevelingen aanhalen.
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Integriteit van het lokaal bestuur

In 2010 is onder de raadsgriffiers en gemeentesecretarissen een enquête afgenomen over integriteit.18) Uit 

dit onderzoek bleek dat 86% van de geënquêteerde griffiers19) zich uitdrukkelijk verantwoordelijk voelt 

voor de integriteit in de raad. Ook bleek in 2010 dat de verantwoordelijkheid voor de lokale politieke 

integriteit nog niet uitgekristalliseerd was. Onvoldoende duidelijk was volgens de respondenten wie op welk 

moment verantwoordelijk was om integriteitsschendingen te voorkomen of aan de orde te stellen. Verder 

concludeerden de onderzoekers het volgende: “De integriteit en het integriteitsbeleid in gemeenten staan er 

grosso modo goed voor, terwijl we er tegelijk voor pleiten aan het thema continue aandacht te besteden en 

het te onderhouden met het besef dat het altijd beter kan. Maar hoe dan wel? Dat is moeilijk in theorie aan te 

geven, want in de eerste plaats is het de samenleving die eisen stelt aan het functioneren van het bestuur dat 

over haar is gesteld. De waarden en normen die daarin een rol spelen, ontspruiten aan de publieke moraal die 

zich vormt en in beweging blijft. Integriteit is geen statisch concept. Vooral de politiek dient een inhaalslag 

te maken. Politici en bestuurders moeten (en willen) middenin de samenleving staan, maar daarmee zijn niet 

altijd waarden als onafhankelijkheid en integriteit te verenigen. Dat wijst op de noodzaak voor ons openbaar 

bestuur te komen tot een besturingsfilosofie waarvan integriteit een vanzelfsprekend onderdeel uitmaakt, 

maar tevens wordt verbonden met andere eisen die we aan politici en ambtenaren stellen. Goed besturen 

vereist aandacht voor effectiviteit, democratie, rechtmatigheid en integriteit.”20) Ook hebben de onderzoekers 

diverse kanttekeningen en suggesties gedaan. Voor de lokale politiek zijn de volgende interessant: nieuwere 

instrumenten met veelal een soft controlkarakter, gericht op bewustwording, zijn minder aanwezig en nog 

minder bekend. Aandacht is ook nodig voor het trainen van integriteitsbewustzijn, het continu in gesprek 

blijven over integriteit en het belang van aandacht voor integriteit in alle dagelijkse werkprocessen.

Het laten doordringen van ‘integriteit’ tot in alle haarvaten van de organisatie is niet iets dat landelijk 

georganiseerd kan worden. Hierin schuilt een opdracht voor het lokale politieke en ambtelijke bestuur.

Meer aandacht blijft nodig voor initiatieven gericht op de lokale politiek (gemeenteraad, politieke partijen), 

omdat de politiek achterloopt bij de beleidsontwikkeling in de ambtelijke organisatie. Er is minder beleid, 

niet alle thema’s staan op de agenda (partijfinanciën), terwijl zich lokaal toch veel integriteitsdilemma’s 

voordoen. Belangenverstrengeling en waarden en loyaliteitsconflicten behoren per slot tot de dagelijkse 

werkelijkheid van politici.

De griffier aan zet: aanbeveling uit Monitor 2012

Eind 2012 verscheen de meest recente Monitor Integriteit Openbaar Bestuur.21) De monitor is een goede 

graadmeter om te bezien of tussen 2010 en 2012 iets is gedaan aan het kristallisatieproces van de lokale 

politieke integriteit en de verantwoordelijkheid hiervoor. Volgens driekwart van de griffiers blijkt de aandacht 

van de raadsleden voor integriteit uit hun alertheid op het gescheiden houden van privé-/familiebelangen 

en het algemeen belang. Verder ervaart dertig procent van de griffiers dat raadsleden het politieke belang 

laten prevaleren boven de eigen integriteit. Ruim negen van de tien griffiers 22) geven ongevraagd advies als ze 

raadsleden iets zien doen dat niet door de beugel kan. Zij krijgen hierin ook steun van de burgemeester. Toch 

vindt nog een kwart dat zij zich in een lastige positie bevinden om raadsleden aan te spreken. Zij menen dat 

eigenlijk de burgemeester daartoe in de beste positie verkeert. Een aanbeveling uit de monitor is om de rol 

18) Integriteit van het lokaal bestuur, 2010
19) Respons was 58,9%, dus 218 van de toen 431 griffiers
20) Integriteit van het lokaal bestuur (pagina 99), 2010
21) BIOS, 2012
22) BRespons was 56 % (raadsgriffiers 55% (230 van de 415 raadsgriffiers) en statengriffiers 58%)
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van griffier te versterken. De griffier is aangesteld door het volksvertegenwoordigend orgaan en inmiddels 

vaak langer in functie dan de vertegenwoordigers zelf. Om die reden en vanuit professionele kennis fungeert 

de griffier regelmatig als vraagbaak voor de vertegenwoordiging met betrekking tot integriteitsvraagstukken. 

De griffier kan in de driehoek met secretaris en burgemeester belangrijke zaken afstemmen. Met het oog 

op de wettelijke taak van de burgemeester speelt de griffier een belangrijke rol bij het verzamelen van, 

luisteren naar en adviseren over integriteitsvraagstukken. De griffier is vaak het eerste aanspreekpunt voor 

volksvertegenwoordigers bij integriteitsvraagstukken. Mocht deze niet voorbereid zijn op deze rol of deze rol 

onvoldoende tot uitdrukking kunnen brengen dan bestaat het risico dat vermoedens van schendingen niet 

opgemerkt worden of geen juist vervolg krijgen.

Argumenten tegen integriteit als taak van de griffier
De integriteit van raadsleden is hun eigen verantwoordelijkheid en dit is neergelegd in de Gemeentewet. 

Raadsleden bepalen zelf of zij een persoonlijk belang hebben bij een onderwerp en maken zelf de afweging 

of ze wel of niet deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmingen. Voor de griffier is daarbij geen 

rol weggelegd. Als de griffier de bewaker van de integriteit van de raad is, dan kan hij die taak alleen goed 

uitvoeren als hij over handelingsruimte en sanctiemiddelen beschikt. Zonder sanctionering is het immers 

onmogelijk naleving van regels af te dwingen. Die sanctiemiddelen heeft de griffier niet. Hij kan raadsleden 

niet ontslaan, schorsen, of anderszins sanctioneren voor het niet naleven van de integriteitsregels. Hij 

moet het in dit soort zaken hebben van persoonlijk gezag, kundig advies en adequate vaardigheden en 

overtuigingskracht. Overigens: als de griffier de bewaker van de integriteit van de raad is, aan wiens normen 

toetst hij dan? Wet- en regelgeving? De lokale gedragscode? Zijn eigen normen? Daarmee zou de griffier in een 

positie komen die niet bij hem past. De griffier heeft een dienende taak, het ondersteunen van de raad. Als de 

griffier ook als arbiter zou optreden, komt hij in twee niet te verenigen rollen terecht. Om nog maar te zwijgen 

over het praktische punt dat de griffier in dat geval zijn leidinggevenden de maat neemt.

Een ander, overwegend praktisch argument is dat de griffier niet altijd zicht heeft op de belangen die 

raadsleden hebben. Nevenfuncties en openbare betrekkingen worden geregistreerd en daar draagt de griffier 

kennis van. Vriendschapsrelaties, lidmaatschappen van verenigingen en de werkkring van een partner zijn 

voorbeelden van bronnen van mogelijke belangenverstrengeling die de griffier niet noodzakelijkerwijs 

kent. Omdat de lijst met bronnen van mogelijke belangenverstrengeling lang is, kan het niet van de griffier 

verwacht worden dat hij de verantwoordelijkheid draagt voor het voorkomen van integriteitsschendingen 

door een raadslid. 

Argumenten voor integriteit als taak van de griffier
De wetgever legt het ene moment de verantwoordelijkheid voor integer gedrag bij het individuele 

raadslid, het volgende moment bij de raad als orgaan en er zijn bewegingen gaande om de burgemeester 

een belangrijke verantwoordelijkheid te geven voor de integriteit van het gemeentebestuur. De rol van de 

griffier is niet vastgelegd in regelgeving en andere gezichtspunten laten niet expliciet zien dat de griffier 

dé bewaker van de integriteit van de raad is. Betekent dit dan dat voor de griffier in het geheel geen rol is 

weggelegd? Volgens ons niet. Uit de meest recente cijfers uit 2012 blijken meer collega’s zich verantwoordelijk 

te voelen voor integriteit dan in 2010.23) De griffier is eerste adviseur van, klankbord voor en gesprekspartner 

van de gemeenteraad. De griffier geeft ongevraagd advies en brengt ook lastige en gevoelige onderwerpen 

aan snee. Daar hoort bij het aangaan van de discussie over integriteit. Daar waar de Gemeentewet het 

individuele raadslid aanspreekt, spreekt de Awb de gemeenteraad als geheel aan. Het is het bestuursorgaan 

23) 207 (90% van 230) in 2012 t.o.v. 194 (86% van 218) in 2010
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dat verantwoordelijk is voor een zorgvuldige besluitvorming. Daarmee krijgt de griffier een rol bij de 

bewaking van integriteit. Als eerste ambtenaar van de gemeenteraad heeft de griffier de plicht om rechtmatige 

besluitvorming te bevorderen en bewaken. Deze visie wordt gesteund door rechterlijke uitspraken. 

Gemeenteraden vinden het lastig om een debat over een vermeende integriteitsschending te voeren.  

Die debatten zijn wel zeer noodzakelijk om te leren. Als eerste adviseur zijn griffiers in de positie om 

dergelijke debatten te bevorderen en zo ook het leerproces op dit vlak te versterken. De griffier is vaak langer 

in functie dan de vertegenwoordigers zelf. Hij heeft de professionele kennis om als vraagbaak te fungeren over 

integriteitsvraagstukken. Mocht hij niet voorbereid zijn op deze rol, bestaat het risico dat vermoedens van 

schendingen niet opgemerkt worden of een juiste opvolging krijgen.

Middelen ter bewaking van de integriteit
Politici en griffiers zullen zich bewust moeten zijn dat zij niet altijd op dezelfde manier naar integriteit kijken. 

Centraal bij de beoordeling van integriteit staat het handelen van raadsleden, niet hun persoon. Het beeld dat 

de buitenwereld heeft van het handelen van een raadslid speelt daarbij een belangrijke rol. Vaak is de schijn 

van belangenverstrengeling of de schijn van niet-integer gedrag genoeg om op te stappen. Dit terwijl in geen 

van de definities die beeldvorming een rol speelt bij de bepaling of handelen integer is. Bij de bewaking van de 

integriteit van raadsleden zijn verschillende actoren betrokken. Allereerst is dat het raadslid zelf, zijn politieke 

omgeving (fractie en partij), de gemeentelijke omgeving (andere raadsleden, griffier en burgemeester). Ook 

wordt de waardering van het gedrag van het raadslid in belangrijke mate gekleurd door de opinie van burgers 

en pers. Heeft de griffier daarbij een specifieke rol? De voor- en tegenargumenten van de griffier als bewaker 

van de integriteit van de gemeenteraad zijn al genoemd. Als we die argumenten beschouwen, dan kunnen 

wij niet anders dan concluderen dat er een taak ligt voor de griffier als het gaat om de integriteit van de 

gemeenteraad en de raadsleden. Integriteit is daarnaast een zo wezenlijk thema dat het noodzakelijk is dat 

iemand dat tot zijn portefeuille rekent. Daar waar raadsleden in vrije tijd zich vooral bezig willen houden 

met politiek bedrijven, heeft de professional griffier de mogelijkheden en middelen om het thema op de 

agenda te plaatsen en te houden. Meer dan vierhonderd gemeenten betekent meer dan vierhonderd griffiers. 

Vierhonderd individuen die het vak op eigen wijze uitvoeren en hun eigen accenten leggen en persoonlijkheid 

meebrengen. Wij hebben niet de illusie dat er één juiste werkwijze is. Om effectief te zijn zal elke griffier 

moeten bepalen wat in zijn gemeente in deze periode het best passende gedrag is. Er staan hem daarbij 

verschillende middelen en mogelijkheden ter beschikking. Dus ja, de griffier heeft een taak om een bijdrage te 

leveren aan de zorg voor de integriteit die de verantwoordelijkheid is van de raad. Wij gaan hieronder in op de 

mogelijkheden die griffiers daarbij hebben. Dat wij hieronder uitsluitend ingaan op de mogelijkheden voor 

griffiers, hangt samen met de doelgroep waarvoor deze tekst geschreven is. Primair is het de gemeenteraad 

die verantwoordelijk is voor de integriteit van de raad. Griffiers die op zoek zijn naar methoden om hun raad 

daarbij terzijde te staan, vinden hieronder een aantal mogelijkheden.

De gedragscode
Artikel 15 Gemeentewet schrijft voor dat elke gemeenteraad een gedragscode vaststelt. Het blijkt dat 97% van de 

volksvertegenwoordigende organen in ieder geval de in artikel 15 Gemeentewet gestelde gedragscode heeft.24) 

De Integriteitswijzer voor politiek ambtsdragers25) biedt inzicht in het wettelijk kader, de regels en risico’s. 

Bovenop het wettelijk kader kan de organisatie zichzelf ook scherpere regels opleggen waarover gerapporteerd 

wordt. Het openbaar maken van deze regels maakt het eenvoudiger om elkaar hierop te wijzen. Door 

24) Monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012
25) BIOS
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vervolgens zichtbaar te handhaven krijgen regels een praktische dimensie. Dit kan in de vorm van aanspreken 

en bespreken.26) Door raadsleden aan te spreken en de gedragscode te bespreken, kan bereikt worden dat 

de code een levend document is, dat door alle leden van de raad onderschreven wordt. Het aanspreken en 

bespreken gebeurt naar onze smaak te weinig. Het is vaak ‘too little, too late’. De discussie loopt bovendien 

al gauw het risico om gevoeld te worden als aanval. Het gesprek aangaan betekent in de ogen van sommige 

raadsleden dat er getwijfeld wordt aan hun integriteit. De discussie verloopt dan in een emotionele sfeer 

waarin de deelnemers niet meer in staat zijn te luisteren naar elkaar. Een andere, praktische toepassing van 

de gedragscode ligt in de vastlegging van regels over hoe om te gaan met vermeende integriteitsschendingen. 

Een procedure om zorgvuldig te handelen bij vermoedens van integriteitsschendingen draagt bij aan 

interne en externe verwachtingen op het moment dat zich een vermoeden voordoet. Hierbij is duidelijk wie 

de aanspreekpunten zijn, hoe integriteitsvraagstukken behandeld worden en wie beslissingen neemt met 

betrekking tot vervolgstappen bij vermoedens van integriteitsschendingen. Een belangrijk onderdeel zal 

ook zijn hoe moet worden gecommuniceerd naar buiten, waardoor openheid wordt gegeven op het juiste 

moment, maar zo min mogelijk onnodige schade zal ontstaan.27)

Het gesprek van de dag
Het is de vraag of het mogelijk is om een gehele raad zo ver te krijgen dat zij in staat zijn om op een open 

en geabstraheerde manier over integriteit te spreken. Gezien de gespannen politieke relaties die zich soms 

voordoen is het ook de vraag of de verschillende raadsleden dit willen. Als het doel is dat raadsleden met 

gevoel voor integriteit opereren, kan het effectiever zijn om klein te beginnen en het gesprek met individuele 

raadsleden aan te gaan. Dat kan ook terzijde in toevallige gesprekken. Door telkens integriteit aan te halen 

en te benoemen, kan het mogelijk zijn om bij raadsleden een bewustwordingsproces op gang te brengen. 

Door het bieden van toegankelijkheid en daar waar mogelijk duidelijkheid op vragen en dilemma’s te bieden, 

draagt de griffier bij aan een cultuur waarin vrijelijk en veilig (eventueel in vertrouwen) integriteitskwesties 

en –vraagstukken aan de orde kunnen worden gesteld. De griffier is een klankbord. Daarbij moet de griffier 

het hebben van persoonlijk gezag, kunde en vaardigheden. Als de griffier zelf wordt gezien als iemand die het 

niet al te nauw met de regels neemt, brokkelt zijn persoonlijke gezag af en worden de mogelijkheden om voor 

raadsleden als klankbord op te treden minimaal. De griffier investeert dus ook in zijn eigen integriteit.

De griffier als integriteitsbevorderaar
Moreel bewustzijn is een houding en een vaardigheid die door oefening ontwikkeld en onderhouden moet 

worden. De griffier kan zich daarbij de rol aanmeten van integriteitsbevorderaar. Dit kan door het geregeld 

organiseren van dilemmatrainingen of door deze zelf te geven. De griffier kan introductietrainingen geven 

om nieuwe volksvertegenwoordigers kennis te laten maken met het integriteitsbeleid. Hij kan daarnaast 

informatie verstrekken, zoals de Integriteitswijzer voor politiek ambtsdragers en de interne regelingen met 

betrekking tot meldingen van nevenactiviteiten, geschenken en eventuele andere belangen. Daarbij geldt 

wel dat een eenmalige training onvoldoende effectief is en herhaling geboden is. Natuurlijke momenten om 

te trainen liggen in de bestuurscyclus (na verkiezingen of wijzigingen in de (college) raadssamenstelling). 

Een structurele proactieve benadering verdient de voorkeur boven het uitsluitend bespreken in situaties van 

schendingen. Dit kan door het methodisch leren oplossen van dilemma’s aan de hand van zowel concrete als 

hypothetische situaties. Een open en transparante cultuur waarin van fouten geleerd kan worden biedt de 

beste resultaten. Door middel van regelmatig onderling overleg en debat kunnen raadsleden zich bekwamen 

26) Handelingsperspectief Integriteitsmonitor 2012, naleven regels
27) Handelingsperspectief Integriteitsmonitor 2012, integere werkhouding
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in ethische en morele besluitvorming. Het organiseren van intervisiebijeenkomsten met raadsleden van 

andere gemeenten biedt de ruimte om ook buiten de eigen kaders oplossingen te vinden. De griffier die als 

trainer en klankbord voor zijn eigen raad optreedt, zal de stof zelf goed moeten beheersen. Hij verdiept zich in 

integriteitsvraagstukken en hoe die op te lossen. Vaste aandachtsmomenten voor moreel bewustzijn kunnen 

worden geborgd door middel van een integriteitsbeleidsplan. Dit plan zou zoveel mogelijk moeten inhaken 

op reeds bestaande processen en cycli, zodat integriteit een vanzelfsprekend onderdeel is van het kernproces.28)

Intervisie
Belangrijk is dat de griffier zich bewust is van de rol die hij in de ogen van de raadsleden vervult op dit 

gebied. Intervisie met collega-griffiers kan bijdragen aan dat besef. Ook kan intervisie bijdragen aan de 

kwaliteit, creativiteit en ontwikkeling op gebied van integriteit. Deze intervisie kan plaatsvinden tussen 

collega’s onderling of in intervisiegroepen. De Vereniging van Griffiers dient die intervisie te faciliteren en te 

versterken. Een andere vorm van afstemming zou plaats moeten vinden in het driehoeksoverleg. Daar kan de 

griffier zijn mening over de integriteit van de raad(sleden) spiegelen aan de opvattingen van de burgemeester 

en gemeentesecretaris en zij kunnen integriteitsvraagstukken rondom het college en het ambtelijk apparaat 

inbrengen in de discussie. Op die manier wordt tevens geborgd dat binnen de gemeente zo veel mogelijk één 

lijn getrokken wordt op het gebied van integriteit. Die intervisie zou ook op een hoger niveau plaatsmoeten 

vinden. De verschillende beroepsverenigingen dienen niet ieder voor zich, maar ook in samenspraak met 

elkaar integriteit op de agenda te zetten en te houden. 

Conclusie
Aan het einde van dit essay komen wij tot de conclusie dat we het grosso modo eens zijn. We leggen alleen de 

accenten anders. Wij zijn immers twee van die ruim vierhonderd griffiers die hun eigen persoonlijkheid en 

werkomgeving meebrengen in de discussie. We denken niet in zwart en wit, maar in vijftig tinten grijs. Elke 

griffier heeft een rol bij de bevordering van integriteit van zijn of haar raad. In onze ogen is de ideale praktijk 

dat de griffier werkt aan een levend besef van integriteit. Hij doet dat door het gesprek telkens opnieuw 

te voeren, voorwaarden te scheppen om in vertrouwen over dilemma’s te kunnen spreken, problemen te 

signaleren en protocollen vast te leggen. Hij schept de vruchtbare grond waarin het integriteitsbesef en  

-bewustwording van raadsleden kan ontkiemen. Dat proces is een continue proces. In alle dagelijkse contacten 

met raadsleden klinkt het door. Wij merken dat het gemakkelijk is om je te verliezen in de waan van de 

dag. De griffier die de integriteit van raadsleden hoog heeft zitten en meent dat het een van de belangrijkste 

onderwerpen is, zal dat toch dagelijks moeten laten doorklinken in zijn werk. En daarbij hoort ook practice 

what you preach. Voor ons is het duidelijk…

Integriteit van raadsleden: onze zorg, maar hun verantwoordelijkheid.

28) Handelingsperspectief Integriteitsmonitor 2012, moreel bewustzijn
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Gemeentewet, artikel 15
Een lid van de raad mag niet:

yy als advocaat of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de gemeente of het gemeente- 

bestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur;

yy als gemachtigde in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het 

gemeentebestuur;

yy als vertegenwoordiger of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het met de gemeente aangaan van: 

1e. overeenkomsten als bedoeld in onderdeel d;

2e. overeenkomsten tot het leveren van onroerende zaken aan de gemeente;

yy rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan te;

1e. het aannemen van werk ten behoeve van de gemeente;

2e. het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de 

gemeente;

3e. het leveren van roerende zaken anders dan om niet aan de gemeente;

4e. het verhuren van roerende zaken aan de gemeente;

5e. het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de gemeente;

6e. het van de gemeente onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze 

zijn onderworpen;

7e. het onderhands huren of pachten van de gemeente.

Van het eerste lid, aanhef en onder d, kunnen gedeputeerde staten ontheffing verlenen.  

De raad stelt voor zijn leden een gedragscode vast.

Gemeentewet, artikel 28
Een lid van de raad neemt niet deel aan de stemming over:

yy een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als 

vertegenwoordiger is betrokken;

yy de vaststelling of goedkeuring der rekening van een lichaam waaraan hij rekenplichtig is of tot welks 

bestuur hij behoort.

Bij een schriftelijke stemming wordt onder het deelnemen aan de stemming verstaan het inleveren van een 

stembriefje. Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot de personen tot wie de 

keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt. Het eerste lid is niet van toepassing bij het 

besluit betreffende de toelating van de na periodieke verkiezing benoemde leden.

Algemene wet bestuursrecht, artikel 2:4
Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid.

Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame  

personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/TitelII/HoofdstukII/Artikel28/geldigheidsdatum–28-03-2013/

informatiehttp://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/TitelII/HoofdstukII/Artikel28/

geldigheidsdatum–28-03-2013/afdrukken–optieshttp://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/TitelII/

HoofdstukII/Artikel28/geldigheidsdatum–28-03-2013/opslaan
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De griffier: aanjager van burgerparticipatie?
 Josee Gehrke, griffier gemeente De Wolden
 Bert Kunnen, griffier gemeente Coevorden

Beschouwingen over de stelling:  

‘Het is nodig dat de griffier burgerparticipatie bevordert ten behoeve van verbetering van  

het democratische besluitvormingsproces’

Inleiding

‘Burgerparticipatie’, het zingt door Nederland. Elke zichzelf en de burger respecterende gemeente schrijft er 

een nota over en herijkt haar beleid. Vrijwel ieder zichzelf belangrijk vindend adviesorgaan op het gebied van 

samenleving en bestuur geeft al dan niet bruikbare adviezen. Met vallen en opstaan worden nieuwe vormen 

van betrokkenheid van burgers bij gemeentelijk beleid en uitvoering uitgeprobeerd. De zoektocht is nog 

lang niet aan zijn eind en een blauwdruk voor burgerparticipatie zal wel nooit worden gevonden. Het komt 

natuurlijk niet uit de lucht vallen. Het geloof in de markt is tanende, het vertrouwen dat de overheid die taken 

dan maar terugneemt ontbreekt. De overheidsfinanciën staan onder zware druk, waardoor de slagkracht van 

de overheid sterk is verminderd. Ook zijn veel maatschappelijke vraagstukken zodanig ingewikkeld, dat die 

niet meer alleen door de overheid kunnen worden opgelost. We hebben het in de afgelopen decennia ook 

allemaal maar laten gebeuren. Steeds meer taken gingen over van het particulier initiatief en de burger naar 

de overheid, zoals in het openbaar vervoer, de afvalinzameling en het onderhoud van de openbare ruimte. 

Die voerde ze, samen met de verzuilde organisaties en instellingen, uit en nog later kwam de markt steeds 

meer in beeld. En nu daarin het vertrouwen afneemt komen we weer uit op de samenleving, de individuele 

burgers en hun verbanden. We erkennen zo langzamerhand ook weer dat politiek en bestuur afhankelijk zijn 

van de kennis en ervaring vanuit de samenleving. In dit samenspel heeft iedere betrokkene zijn eigen rol en 

verantwoordelijkheid. Wat laat je wel aan burgers over en wat niet, wat doen maatschappelijke organisaties, 

hoe vatten raad en college hun taken op en hoe bakenen we deze zorgvuldig af? Maar ook: welke rol heeft de 

raadsgriffier in deze processen? Laat hij of zij het allemaal gebeuren, begeleidt en faciliteert hij zijn of haar 

gemeenteraad in deze processen? Of is de griffier de grote aanjager van burgerparticipatie en is hij of zij voor 

de samenleving hét boegbeeld en vlottrekker van vastgelopen processen?

Dit essay gaat voornamelijk over de rol van de raadsgriffier in burgerparticipatie. Wat komen wij zoal in 

de praktijk tegen aan processen, welke rol speelt de griffier hierin, welke pijnpunten ervaren griffiers in de 

praktijk? Moeten die maar lijdzaam worden geaccepteerd of is de victorie nabij? Aan deze aspecten gaat een 

korte historische beschouwing over de relatie burger en overheid vooraf en gaan we in op diverse begrippen 

die in dit kader spelen. 



72  

Context

Reflecties
Sedert tien jaar doen griffiers, als functionarissen met ambtshalve een scherp oog voor het reilen en zeilen van 

de democratie, ervaringen op met de werking van het bestuur van de gemeente of van de provincie. Samen 

hebben zij een hoog opgetaste hoeveelheid kennis, inzichten, gedachten over goede en slechte praktijken, 

allemaal vooral in hun hoofden. De griffier is een reflective practitioner. Het zou een verrijking zijn van ons 

inzicht in het functioneren van de lokale democratie indien alle al dan niet gereflecteerde ervaringskennis 

ontsloten zou kunnen worden. Dit zou in de eerste plaats gericht moeten zijn op pijnpunten die de griffiers 

ervaren in hun dagelijks functioneren. Pijnpunten zullen vragen moeten worden en wel in de vorm van 

dilemma’s waarmee een griffier kan worden geconfronteerd. Ga ik voor mijn ideaalmodel of ga ik uit van de 

praktijk? Wat is mijn ruimte: ben ik coach of dienaar van de raad? Of een beetje van beide? Deze algemene 

vragen kunnen worden gesteld over allerlei meer specifieke zaken die bij de uitoefening van het ambt aan 

de orde komen. Een belangrijk onderdeel van de ambtsopvatting van de meeste griffiers is dat de griffier de 

hoeder is van de lokale democratie. Meer nog, dat de griffier het ideaalbeeld van de duale democratie dient 

uit te dragen en bewaken. In de grauwe werkelijkheid van de alledaagse lokale politiek zijn dergelijke idealen 

vaak ver te zoeken. Hoe gaat de griffier daarmee om? Welke ruimte heeft het ambt en welke ruimte is de 

griffier bereid om te nemen of te bevechten? Deze algemene vragen worden in dit essay toegespitst op het de 

dilemma’s die burgerparticipatie met zich brengen.

Dilemma
Deelname van burgers aan democratische besluitvormingsprocessen is een onmisbaar element voor een 

gemeenteraad om zijn volksvertegenwoordigende taak beter waar te kunnen maken. Toch is deze algemene 

waarheid niet zonder problemen. Participatie van burgers in het voorbereidingstraject kan tot allerlei 

gemeentelijke beloften en toezeggingen leiden. De raad als kaderstellend bestuursorgaan kan daardoor 

al bij voorbaat buitenspel worden gezet. Wat is de positie van de griffier in deze? Moet de griffier zich 

verzetten tegen buitenparlementaire participatie omdat het de rol van de raad ondermijnt? Of bevordert 

de griffier juist de burgerparticipatie als een aanvulling op de lokale democratie en als belangrijk aspect 

van de volksvertegenwoordigende rol van de raad? Dit dilemma is het onderwerp van onderhavig als case 

study vormgegeven essay. De volgende stelling staat centraal: ‘Het is nodig dat de griffier burgerparticipatie 

bevordert ten behoeve van verbetering van het democratische besluitvormingsproces.’ Aan het eind van dit 

essay wordt deze stelling op zijn praktische toepasbaarheid getoetst en geanalyseerd.

Burgerparticipatie: definities en nota’s
Gemeenten die een beleidsnota hebben vastgesteld over burgerparticipatie (ruim 50% van de gemeenten) 

hanteren diverse begripsomschrijvingen. Zo zijn er meerdere gemeenten die het begrip Interactieve 

beleidsvorming hanteren en hierbij uitgaan van de definitie volgens Pröpper en Steenbeek (2001): dat een 

overheid in een zo vroeg mogelijk stadium burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en/of andere overheden bij het beleid 

betrekt om een open wisselwerking met hen tot de voorbereiding, bepaling, de uitvoering en/of de evaluatie van beleid te komen. 

Weer andere gemeenten hanteren begrippen als open planproces of coproductie. Meer recente vormen die 

steeds vaker in zwang komen zijn de burgerinitiatieven en de burgerfora, beiden eveneens bedoeld om de 

burger op de één of andere wijze te betrekken bij of initiatieven te laten nemen in het publieke domein. Klijn 

en Koppenjan (2000) geven de volgende definitie: In essentie is interactieve besluitvorming een manier van werken, 

waarbij de besluitvormingsprocessen zodanig worden vormgegeven dat burgers, gebruikers, belangenorganisaties en publieke en 

private organisaties die bij een beslissing belang hebben bij de voorbereiding ervan worden betrokken.
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Als het specifiek gaat om de deelname van burgers aan het besluitvormingsproces spreken we van 

burgerparticipatie. Burgerparticipatie is dus een bijzonder geval van interactieve besluitvorming en kan 

verschillende vormen aannemen. Ook het betrekken van burgers in een latere fase van het proces is nog steeds 

burgerparticipatie. Het gaat er immers om dat er met burgers rekening wordt gehouden, op welke manier 

dan ook. Om deze reden kan bijvoorbeeld louter inspraak ook onder burgerparticipatie vallen. Wij hanteren 

dus de definitie van Klijn & Koppenjan – met de kanttekening dat burgers niet alleen in de voorbereiding 

betrokken worden, maar dat betrokkenheid gedurende het gehele proces mogelijk is. Een ander aspect van 

burgerparticipatie is de actieve rol van burgers bij de uitvoering van het beleid, bijvoorbeeld in hun bijdrage 

aan hun woonomgeving, groenonderhoud of het beheren van eigen middelen ten behoeve van hun eigen 

wijk. Dit specifieke aspect van burgerparticipatie blijft in dit essay buiten beschouwing. Het gaat immers 

vooral over de rol van de griffier in participatieprocessen bij beleidsvoorbereiding.

Interessanter dan een discussie over definities is de in nota’s beschreven rolverdeling tussen college, raad en 

ambtelijke organisatie. De traditionele rolverdeling tussen het college als beleidsvoorbereider en de raad als 

bekrachtiger van het beleid komt, ondanks het tienjarig bestaan van dualisme, in gemeenteland veelvuldig 

voor. Het college neemt in dergelijke rolverdelingen de taak op zich om burgerparticipatie vorm te geven  

en de raad met de eindresultaten te confronteren. Steeds meer gemeenteraden gaan er echter toe over om  

als orgaan zelf een rol te spelen in de organisatie van participatie van burgers in het beleidsproces. De ge-

meentelijke participatienota’s hebben nog overwegend een traditionele benadering van burgerparticipatie; 

een benadering waarin het gemeentehuis centraal staat en waarin beperkt aandacht is voor de rol van de 

burger en de mogelijkheid van burgerinitiatieven, burgerfora en interactieve processen via internet en 

sociale media. Veel gemeenten kunnen, als de raad in 2014 voor een deel wordt vernieuwd, stevig bezig met 

een vernieuwingsslag inzake burgerparticipatie. Meer oog voor de actieve rol van de burger en de benutting 

van de sociale media zijn hierbij eerste vereisten. Hoewel er toenemende aandacht is voor burgerparticipatie 

en formele procedures onder de loep worden genomen, blijven problemen rond de toepassing van burger-

participatie bestaan. Zo blijkt er binnen gemeenten vaak geen eenduidige visie op burgerparticipatie te 

bestaan en wegen de verschillende actoren binnen de gemeen de voor- en nadelen niet altijd op dezelfde 

manier. Er bestaat verschil van mening over de wijze waarop burgers bij besluitvorming betrokken dienen  

te worden en dit leidt tot een verschil in de rol die burgers krijgen en hun invloed op de beleidsvorming.  

Het wordt tijd dat de praktijkervaringen binnen een gemeente worden geëvalueerd en de neuzen van college, 

raad (ook binnen de raad) en ambtelijke organisatie dezelfde kant op wijzen. Pas dan zal er een juiste balans 

worden gevonden in de toegevoegde waarde van burgerparticipatie.1)

Het participatiemodel
Over het algemeen geldt dat burgers vooral belang hechten aan participatie als het gaat om hun eigen 

buurt en woonomgeving, dan wel zaken die hen persoonlijk raken. Mensen met kinderen vinden 

bijvoorbeeld speelplekken belangrijk. En daar komt bij dat burgers participatie moeten inpassen in hun 

dagelijkse (drukke) bezigheden. Dit maakt het van belang om het onderwerp, het type participatie en de 

deelnamedrempel goed op elkaar af te stemmen. KING, het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten, 

heeft hiertoe een participatiemodel ontwikkeld, bestaande uit twee onderdelen: de typologie en de  

vormen (zie figuur 1). 

1) Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderkent eveneens het belang van lokale 

participatienota’s en heeft de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur, Universiteit van Tilburg gevraagd  

om onderzoek te doen naar de inhoud en werking ervan
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Figuur 1: Typologie van participatie

In het model zijn het belang van draagvlak voor het beleid en de mate van beleidsvrijheid bepalend voor het 

type participatie dat wordt toegepast. Als draagvlak voor het beleid heel belangrijk is en de gemeente veel 

beleidsvrijheid heeft, dan past het om te coproduceren of om burgers te laten meebeslissen. In het geval dat 

de gemeente een besluit neemt dat hoe dan ook uitgevoerd moet worden, dan past het om het beleid af te 

dwingen en daar enkel over te informeren. Uiteraard zijn er tussenvormen denkbaar.

Ook de participatievorm (tabel 1) is van groot belang voor de vraag of burgers wel of niet participeren. Het 

uitgangspunt is: hoe ‘dichterbij’ het onderwerp is, hoe hoger de drempel om mee te doen mag zijn (en dus: 

hoe verder het onderwerp van iemand afstaat, hoe lager de drempel moet zijn om iemand toch te kunnen 

betrekken). 

Tabel 1: Vormen van burgerparticipatie

Hoogdrempelig Laagdrempelig

Pro-actief Re-actief

Op locatie Vanuit huis

Veel tijd Weinig tijd

Vast moment Zelfverkozen moment

Voorbeelden: focusgroepen, werkgroepen, structurele 
bijeenkomsten m.b.t. bepaald traject

Voorbeelden: digitaal burgerpanel, 
e-participatie, jaarlijkse enquête

Ontwikkelingen in publiek en privaat

Historische context
Voor een juiste duiding van burgerparticipatie in een breed perspectief is het van belang na te gaan hoe 

zich het denken over publieke taken, de rol van de markt en die van de samenleving zich vanaf de Tweede 

Wereldoorlog heeft ontwikkeld. De periode tussen 1945 en 1960 wordt gekenmerkt door politieke stabiliteit, 

overlegeconomie, toenemende overheidsbemoeienis en verstrengeling tussen staat en maatschappij. Er wordt 

eensgezind gewerkt aan de wederopbouw van het land. Steeds meer wordt men het erover eens dat de overheid 
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verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van zaken als sociale zekerheid, zorg en welzijn. De groei van 

de overheid betekent niet dat er geen taak meer is voor het maatschappelijk middenveld. De uitvoering van de 

verzorgingsstaatarrangementen verloopt zoveel mogelijk langs verzuilde lijnen. 

Overheid en zuilorganisaties raken door de intensieve samenwerking steeds verder met elkaar verweven en 

van elkaar afhankelijk. De banden van de zuilen beginnen echter steeds meer te knellen: verschillende groepen 

komen vaker met elkaar in aanraking en de toenemende individualisering leidt ertoe dat men zich steeds minder 

binnen één zuil wil plaatsen. De ontzuiling die volgt heeft grote gevolgen voor de relatie tussen maatschappij 

en overheid: toen het verzuilde sociaal-politieke systeem zélf in ontbinding raakte, stokte het mechanisme 

waarmee maatschappelijke noden en wensen tamelijk soepel via de zuilen werden doorgegeven naar ‘boven’ 

en vertaald in overheidsbeleid. Doordat de verzuilde organisaties geleidelijk aan hun voeling en binding met 

hun individualiserende achterban verloren, werd de verhouding tussen burger en overheid een probleem. Beide 

moesten op zoek naar nieuwe wegen om elkaar te bereiken.De ontzuiling zorgt ervoor dat de intermediair tussen 

overheid en burger, het vervlochten systeem van overheids- en zuilorganisaties, wegvalt. Voor burgers heeft dit 

alles tot gevolg dat zij de overheid moeilijker kunnen bereiken en voor de overheid dat het moeilijker wordt om 

beleidsdoelen via particulier initiatief te realiseren. Door de jaren heen wordt daarom op verschillende manieren 

geprobeerd dat burgerschap, en daarmee ook het particulier initiatief, te stimuleren.

Met de oliecrises van 1973 en 1982 en de bijbehorende recessie komen de grenzen van de verzorgingsstaat in 

zicht. Er moet worden bezuinigd. Na het als overheid eerst zelf te hebben geprobeerd wordt de oplossing 

nu gezocht op de markt. Publieke voorzieningen kunnen door marktwerking vaak op een efficiëntere en 

dus goedkopere manier worden aangeboden. Sturingsmechanismen als outputsturing en prestatiebeloning 

worden steeds gewoner. Ook maatschappelijke organisaties gaan mee in de trend en proberen door 

schaalvergroting en professionalisering efficiënter te gaan werken. Daarbij komt dat de economische 

hoogconjunctuur van de jaren negentig de verwachtingen van burgers over wat de overheid vermag opstuwt.

In de jaren negentig beleefde bestuurlijke participatie een langzame wederopstanding, vooral ingegeven door 

het New Public Management. Langzaamaan wordt meer nadruk gelegd op de negatieve gevolgen van het 

marktdenken. De focus verschuift daarmee weer meer naar de maatschappij, naar burgers en hun verbanden. 

De wereldwijde crisis versterkte deze trend. 

Ontwikkelingen burgerparticipatie
Burgerparticipatie in Nederland kent een lange geschiedenis, die begint in de eerste helft van de twintigste 

eeuw, toen de verhoudingen tussen de verschillende zuilen aanzienlijk verscherpten. Om toch conflicten 

op te lossen, ontstond er een zeer kenmerkende politieke cultuur in Nederland die wordt gekenmerkt als 

een pacificatiedemocratie. Tegenstellingen werden niet op de spits gedreven en gevoelige kwesties werden 

gedepolitiseerd door topoverleg tussen elites, geheimhouding, uitstel en het vertalen van het conflict naar 

een technocratisch of juridisch probleem. Deze cultuur werd gekenmerkt door een paternalistische overheid 

en een passieve bevolking. Dit veranderde toen in de jaren ’60 emancipatie van de burger en een roep om 

ingrijpende democratisering de kop opstaken. Dit leidde er toe dat burgers vanaf 1965 kunnen inspreken op 

basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De Wet op der Stadsvernieuwing gaf tevens meer vorm aan 

de mogelijkheden voor burgerparticipatie. De juridificatie van de participatie breidde zich langzamerhand 

uit en verbreedde zich in de wetgeving voor grote projecten en de Gemeentewet (artikel 150). Tegelijkertijd 

stagneerde de ontwikkeling van burgerparticipatie, doordat inspraak eisende burgers in de jaren ’80 en 

‘90 vooral werden weggezet als lastig en stroperigheidbevorderend; er was vooral veel aandacht voor de 

ongewenste bijeffecten van burgerparticipatie. 
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Vooral sinds de eeuwwisseling zijn er weer nieuwe vormen ontwikkeld om de samenleving bij 

beleidsontwikkeling en besluitvorming te betrekken. Er werd een steeds groter wordende noodzaak gevoeld 

voor een verdere modernisering van de overheid door, onder andere, het terugdringen van bureaucratie 

en een hernieuwde aandacht voor burgerparticipatie. Luisteren naar burgers wordt de laatste jaren steeds 

belangrijker gevonden en de dialoog met de samenleving komt steeds meer centraal te staan. Internet en de 

sociale media dwingen het bestuur nadrukkelijk om oog te hebben voor sprekende en roepende burgers.

Anno 2013
Een belangrijke randvoorwaarde voor een goede relatie van de gemeentelijke overheid met haar burgers is dat 

die overheid midden in de samenleving staat en continu in contact is met burgers, bedrijven en instellingen. De 

gemeente als instituut is een georganiseerd geheel van organen, organisatieonderdelen, processen en procedures. 

Hierdoor is zij stevig geworteld in de maatschappij en kan zij zich van input van buiten voorzien om te kunnen 

voortbestaan. De samenleving is voor een deel georganiseerd en deels ongeorganiseerd. Geconstateerd kan 

worden dat de gemeente tot in de jaren zestig/zeventig voornamelijk contact heeft met het georganiseerde deel, 

het maatschappelijk middenveld. Dat deel van de samenleving is lang geïnstitutionaliseerd geweest, waardoor 

burgerparticipatie zich veelal beperkte tot de verzuilde terreinen. Gelijktijdig met de aftakeling van de verzuilde 

organisatie ontstonden op niet-verzuilde beleidsterreinen vormen van burgerparticipatie.

Anno 2013, nu mensen elkaar via sociale media snel en makkelijk vinden op gemeenschappelijke thema’s 

en zij informatie snel en makkelijk toegankelijk kunnen maken en delen, is het ongeorganiseerde deel 

van de samenleving veel belangrijker geworden. Weliswaar komt dat voor een deel neer op het ventileren 

van onderbuikgevoelens, maar daarnaast ontstaan in dat deel van de samenleving allerlei creatieve en 

innovatieve initiatieven. Gemeente en samenleving kunnen naast elkaar bestaan, maar kunnen elkaar ook 

verstevigen, laten bloeien en tot volledige ontplooiing laten komen. Eigenlijk zijn zij, meer dan voorheen, 

op elkaar aangewezen. Dit betekent dat de gemeente ook in contact moet staan met de ‘onderstroom’ 

in de samenleving, waarin mensen een intrinsieke drijfveer hebben om bepaalde thema’s aan de orde te 

stellen of aan te willen pakken. Ook zonder dat de gemeente hen vraagt om deel te nemen. Zoals ook uit de 

gemeentelijke beleidsnota’s inzake burgerparticipatie blijkt, vergt dit een verandering in de houding en het 

gedrag van de gemeente, zowel bij raad, college als gemeentelijke organisatie. De gemeente zou zich, behalve 

in het georganiseerde deel van de samenleving ook in het ongeorganiseerde deel moeten gaan bewegen en 

zich openstellen voor een gezamenlijke maatschappelijke agenda. De gemeente doet er goed aan verbindend 

vermogen te ontwikkelen om thema’s, mensen en middelen bijeen te brengen. Zo zou de gemeente zich  

bij de aanpak van bepaalde maatschappelijke vraagstukken kunnen beperken tot een optreden als facilitator, 

waarbij zij haar regierol slechts beperkt invult en het verder grotendeels overlaat aan de samenleving.  

De gemeenteraad heeft hierin, als volksvertegenwoordiger, dient daar nauw bij betrokken te zijn.  

Dat vraagt ook om een herbezinning op de rol van de griffier: aanjager van burgerparticipatie?

De pijnpunten van de griffier: case ‘Burgerparticipatie De Wolden’

Aanleiding
“De gemeente had veel vertrouwen in de burgers die eenmalig in de raad zaten,” zo kopte de Meppeler 

Courant op vrijdag 16 september 2011. Aanleiding voor deze kop was de zogenaamde Eendagsraad, een dag 

waarop burgers eenmalig als raadslid fungeerden. Het is een uitspraak die een raadsgriffier vanzelfsprekend 

graag leest. Wat is er aan vooraf gegaan?
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In de vorige raadsperiode (2006-2010) bracht de griffier regelmatig ‘omgang met burgers’ in als agendapunt voor 

de driehoek, het interne overleg van burgemeester, secretaris en griffier. Het viel haar op dat elke beleidsafdeling 

zelf bedacht hoe zij burgers betrok bij de beleidsontwikkeling. De nieuwe gebruikte termen brachten de griffier 

in verwarring. Wat wordt verstaan onder werkateliers bij het opstellen van het nieuwe gemeentelijke beleid voor 

Verkeer en Vervoer? Welke ruimte geef je hiermee aan burgers? En wie bepaalt die beïnvloedingsruimte voor 

burgers? Maar nog belangrijker voor de griffier was de volgende uitspraak van een ervaren raadslid bij een ander 

dossier: “Mag ik nog wel anders besluiten, nu de klankbordgroep over de N48 zo heeft besloten?” Natuurlijk, de 

N48 was een gevoelig dossier in De Wolden. Enige jaren daarvoor waren enkele fracties pontificaal weggelopen 

uit de raadszaal omdat inwoners niet goed bij het proces waren betrokken. Om deze situatie te voorkomen had 

het toenmalige college een mooi bestuurlijk-ambtelijk proces ingericht met uiteindelijk een gedragen resultaat, 

zelfs vastgelegd in een fraai boek getiteld ‘N48 een leerzame route’ van PSI Bouw. Het eerste exemplaar van dit 

boek werd op 28 januari 2010 op het symposium ‘Van Weerstand naar Succes’ gepresenteerd. Een positief proces, 

maar de griffier bekroop het gevoel dat de ruimte voor burgers ten koste ging van de ruimte voor de politiek – ten 

koste van de rol van de gemeenteraad. Kortom voldoende onduidelijkheden om via de driehoek te vragen of er in 

De Wolden beleid kon worden ontwikkeld voor het omgaan met burgers: burgerparticipatie. 

Politieke Termijn Agenda raad en Collegeprogramma 
De roep om versterking van burgerparticipatie drong door tot de politiek-bestuurlijke omgeving van de 

driehoek. Na de verkiezingen van maart 2010 werd de wens om een beleid voor burgerparticipatie verwoord 

in zowel de Politieke Termijn Agenda (PTA) van de raad 2010-2014 als het collegeprogramma 2010-2014 

‘Dienstverlenend, dynamisch en duurzaam’ en wel als volgt:

PTA (Thema Bestuurlijke Vernieuwing/burgerparticipatie)

“Er moeten heldere keuzes worden gemaakt over de inspraak van burgers. Besluitvormingsprocessen moeten transparant 

verlopen. De raad we en duidelijke verordening, waaruit blijkt op welke wijze en op welk moment burgers inbreng 

hebben bij gemeentelijke aangelegenheden. De raad wenst hierover in 2010 besluiten te nemen.”

Collegeprogramma (Bestuurlijke vernieuwing/ burgerparticipatie)

“De afgelopen jaren is er op diverse onderwerpen ervaring met burgerparticipatie opgedaan. De betrokkenheid van 

inwoners bij beleid- en besluitvorming is een belangrijke voorwaarde om concrete resultaten te bereiken bij complexe 

maatschappelijke vraagstukken. Wij gaan deze ervaringen bundelen en een verordening opstellen, waarin wordt 

beschreven hoe wij hier in De Wolden mee om willen gaan. Zo is voor al onze inwoners duidelijk wat we verstaan onder 

burgerparticipatie en hoe we het inzetten. In 2010 leggen wij de raad een startnotitie voor. In 2011 bespreken we de 

verordening burgerparticipatie.”

Startnotitie-kadernota-beleidsnota
De ontwikkeling van beleid voor burgerparticipatie in De Wolden begon in 2010 met behulp van een officiële 

projectstru ctuur. Voor de griffier was het de tweede keer dat zij deelnam aan een ambtelijk voorbereidingsproces. 

Dat was uitermate zinvol en plezierig; zo kon de invalshoek van de raad in een vroeg stadium van de 

beleidsontwikkeling worden meegenomen. De beleidsnota Burgerparticipatie ‘Investeren in betrokkenheid’ 

is in december 2011 door de raad vastgesteld. Een aantal belangrijke elementen van het beleid worden hierna 

nader beschouwd. Dit zijn punten waarvan de griffier het belangrijk vond dat zij een plek zouden krijgen in 

de beleidsnota zodat zij oplossingen zouden bieden voor de eerder gesignaleerde problemen.
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Centrale vraag beleid

De centrale vraag was: Wat willen we als gemeente met burgerparticipatie en hoe worden daarbij de rollen en 

taken tussen burgers, raad en college verdeeld?

Beleidsnota

“Er zijn verschillende actoren betrokken bij het proces rondom burgerparticipatie. Het is belangrijk om 

vooraf duidelijkheid te creëren over de rollen, taken en verantwoordelijkheden. De belangrijkste actoren 

binnen het proces zijn de volgende: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, 

leidinggevenden, de medewerkers en de inwoners. Voor de verantwoordelijkheidsverdeling is het van 

belang duidelijke afspraken te maken over de verhouding tussen de gemeenteraad en het college. We 

sluiten in het beleid aan bij de taakverdeling zoals deze is vastgesteld bij de invoering van het dualisme. 

Het uitgangspunt daarbij is dat het orgaan dat de verantwoordelijkheid heeft voor het eindproduct in de 

betreffende beleidsfase ook verantwoordelijk is voor de inzet van burgerparticipatie. Dat de fase van de 

beleidscyclus bepaalt wie (raad of college) de regie voert over de inzet van het instrument burgerparticipatie, 

betekent niet dat raad en college geheel los van elkaar opereren. Allereerst is het verstandig dat raad en 

college elkaar info rmeren over óf en op welke wijze burgerparticipatie wordt toegepast bij belangrijke 

onderwerpen. Om ervoor te zorgen dat het college en/of de raad vroegtijdig wordt betrokken bij het 

burgerparticipatievraagstuk is ook vastgelegd dat het vaststellen van beleidskaders of het realiseren van 

projecten of plannen te allen tijde wordt voorafgegaan door een initiatiefdocument cq startnotitie. In dit 

document wordt aangegeven of en op welke wijze burgers worden betrokken. Deze spelregels vereisen dat 

burgerparticipatie in alle primaire processen is ingebed en bij iedereen ‘tussen de oren’ zit. Dat de juiste 

competenties in de organisatie aanwezig zijn of ingehuurd worden. Dit vraagt om een open cultuur, een 

faciliterende houding en vertrouwen in burgers. De verwachtingen over de toepassing van burgerparticipatie 

bij zowel raad, bestuur als bij de burgers van de gemeente vormen een cruciale factor voor het welslagen 

ervan. Dat veronderstelt dat procesafspraken duidelijk zijn vastgelegd.”

Reflectie

De rollen zijn helder verwoord en de indruk van de griffier is dat de organisatie in de goede stand staat. 

Het fenomeen startnotitie is helaas nog niet eenduidig ingevoerd. De verwachting is dat dit in 2013 gaat 

gebeuren. Besluiten dat de raad in een vroeg stadium bedenkt of, en zo ja hoe hij burgers bij de eigen 

besluitvorming wil betrekken is één ding; de uitvoering ervan is lastiger. Bij overzichtelijke, zij het grote 

beleidsvoorstellen zoals de ontwerp-gemeentebegroting en een ontwerp-structuurvisie, is het de raad gelukt 

om in gesprek te komen met burgers middels inspreekavonden op locatie. Als het gaat om de ontwikkeling van 

een geheel nieuw beleidsproduct blijkt het niet gemakkelijk om lang van tevoren te bepalen welke ruimte 

de raad wil geven aan inwoners. Anders gezegd: het is niet makkelijk voor het college en het ambtelijk 

apparaat om de raad hiertoe tijdig in de gelegenheid te stellen. Dit vereist nog meer doordenking en 

samenspel van de vakafdeling met de griffier. De meeste onderdelen van de ambtelijke organisaties hebben 

een contactambtenaar of een adviseur voor kernenparticipatie. Recent was de griffier uitgenodigd bij een 

overleg van de Drentse contactambtenaren om een presentatie te geven over de rol van de raad in relatie 

tot actief burgerschap. Zij bepleitte daar de verbinding tussen de contactambtenaren en de griffiers. Een 

effectieve uitvoering van bijvoorbeeld een door burgers opgestelde dorpsvisie kan niet zonder een vooraf 

opgesteld beleidskader van de raad. En een duurzaam beleidskader van de raad kan niet zonder input vanuit 

de praktijk. Daarvoor is samenwerking tussen contactambtenaar en griffier van toegevoegde waarde; beiden 

zijn immers voor dezelfde burgers bezig.
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Belangrijkste doelen 

Beleidsnota

“De belangrijkste doelen zijn: Wanneer inwoners binnen duidelijke kaders reële invloed wordt gegeven op 

beleid, levert burgerparticipatie een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van het beleid en de samenleving. 

Dat is dan ook het belangrijkste doel van burgerparticipatie voor De Wolden. Daarnaast zal burgerparticipatie 

bijdragen aan een toename van het vertrouwen in de gemeentelijke overheid (democratische legitimiteit) en 

versterking van het draagvlak voor de gemeentelijke plannen.”

Reflectie

Het vergroten van het vertrouwen in de gemeentelijke overheid, is een doelstelling van burgerparticipatie 

waar de griffier sterk op heeft aangedrongen. Het is geen doelstelling waar het beleid ‘vanzelf’ voor gaat. In 

ambtelijke en bestuurlijke kringen gaat het primair om de inhoud, zo is de indruk. Betrokkenheid creëren 

zonder de inhoud goed te kennen is daarentegen ook geen goede zaak. Met andere woorden: het is niet 

zinvol als de griffier een eigen beleid voor burgerparticipatie ontwikkelt. De inwoners hebben immers 

maar met één gemeente te maken. Het is daarom belangrijk dat concern en griffie gezamenlijk beleid voor 

burgerparticipatie ontwikkelen.

Uitwerking

Beleidsnota

“De belangrijkste elementen van ‘De Woldense manier van samen’, zoals het beleid voor burgerparticipatie in 

de Wolden ook wel wordt geformuleerd, zijn:

yy Burgerparticipatie wordt apart opgenomen in college- en raadsadviezen en aan de hand van ‘de Woldense 

menukaart’ worden college en raad geadviseerd. De menukaart is een A-viertje met concrete vragen(voor de 

opsteller om te kunnen afwegen of participatie geschikt dan wel ongeschikt is om toe te passen. Voor elke 

nieuwe fase binnen het beleid kan de menukaart worden toegepast;

yy Burgerparticipatie als apart aandachtsveld bij een medewerker onderbrengen;

yy Borging in de organisatie bewerkstelligen door workshops/trainingen;

yy Burgerparticipatie integreren in het handboek projectmatig werken;

yy De werkwijze in deze beleidsnota meenemen in het nog te ontwikkelen communicatiebeleidsplan;

yy Naast bestaande vormen worden er nieuwe (digitale) vormen ontwikkeld.”

Reflectie

Vanaf 2011 zijn de vakafdelingen met dit beleid in ontwikkeling aan de slag gegaan. Bij sommige 

onderwerpen worden inwoners en organisaties goed betrokken. Een voorbeeld is het plan van aanpak voor 

het evenementenbeleid. In de paragraaf participatie- en communicatiebeleid wordt de inbreng van derden 

duidelijk omschreven. Ook werd dit plan van aanpak tijdig aan de raad gepresenteerd. En door toedoen van de 

griffier werd dit plan ook geagendeerd voor een raadsvergadering. De raad nam echter het plan bij hamerslag 

aan. Geen woord over het delen van de politieke macht, geen enkel woord over de voorgestelde rol voor 

burgers bij dit proces. Teleurstellend, omdat de raad juist met het uitspreken van de voorgestelde rol van de 

burgers raad zichtbaar maakt dat zij burgerparticipatie belangrijk vindt. 
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Overheidsparticipatie

Beleidsnota

“Inwoners van De Wolden kunnen dus over diverse onderwerpen en op verschillende manieren meepraten en 

doen. Voor participatietrajecten is een doordachte aanpak ontwikkeld. Bij alle plannen en beleidsvoorstellen 

die inwoners raken, stellen we de vraag of participatie wenselijk en mogelijk is. En daarbij willen we het niet 

laten. Hoe kan de gemeente participeren bij projecten en plannen van de inwoners uit De Wolden? Dit geeft in 

een notendop de verschuiving aan van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Burgerparticipatie vraagt 

om een organisatie die omgevingsgericht werkt.In plaats van alleen van binnen naar buiten te werken wil de 

gemeente ook van buiten naar binnen werken. Pro-actief en betrokken.”

Praktijk

De medewerkster die belast is met participatie heeft een innovatief netwerk opgezet van vrij denkende geesten 

die een paar keer bij elkaar komen om vernieuwende ideeën te ontwikkelen voor gezamenlijke thema’s. Ze 

denken out of the box, inspireren elkaar, leren van elkaar en komen zo met ideeën waar zij zelf en anderen weer 

een stap verder mee kunnen.

Reflectie

De overheid zoekt aansluiting bij de kracht in de samenleving door samen met verschillende maatschappelijke 

partners deze kracht zichtbaar te maken en gezamenlijke vraagstukken op te pakken en waar nodig het proces 

te faciliteren. Dit is maatschappelijk gezien een positieve ontwikkeling. Voor een griffier is het lastig om deze 

overheidsparticipatie een goede positie te geven in het politiek-bestuurlijke domein. Vanuit het perspectief 

van de raad, en dus van de griffier, zou het ongewenst zijn indien zo’n innovatief netwerk over eigen gekozen 

onderwerpen zelf besluiten zou kunnen nemen die leiden tot besteding van gemeentelijke middelen, of zelfs 

tot interventies in de samenleving. De democratische legitimiteit van zulke beslissingen is afwezig. Waarvoor 

is dan de gemeenteraad gekozen? Hoe wordt er dan verantwoording afgelegd voor de inzet van publieke 

middelen? Hierover moeten per geval afspraken worden gemaakt tussen de initiatiefnemers (i.c. het netwerk) 

en de gemeente. Er zullen dan ook vanuit de politiek-bestuurlijk kaders voorwaarden moeten worden gegeven 

om het innovatieve netwerk goed te laten functioneren. De verwachtingen moeten goed op elkaar worden 

afgestemd om teleurstellingen te voorkomen en om de legitimiteit van beslissingen te bewaken.

Uitvoering

De maand van de burgerparticipatie

Om zowel draagvlak als input vanuit de inwoners, de raad als de medewerkers te verkrijgen zijn er in 2011, 

in de aanloop naar de vaststelling van de beleidsnota, verschillende activiteiten georganiseerd. Een aantal 

activiteiten werd geconcentreerd in september, uitgeroepen tot ‘de maand van de burgerparticipatie’. 

Wat is er georganiseerd?

yy Een regionale VNG bijeenkomst in De Wolden over burgerparticipatie in samenwerking met het 

Actieprogramma Lokaal Bestuur. Deze bijeenkomst ‘Ruimte voor burgers…samen met de gemeenteraad’ 

was een combinatie van praktijkvoorbeelden en een wetenschappelijke benadering en werd door ongeveer 

tachtig personen bezocht; 

yy Een raadsavond voor inwoners: inwoners op de stoel van de raad (zie hierna); 

yy Pilot: Het betrekken van inwoners bij de totstandkoming van de nota Wmo en Volksgezondheid;

yy Pilot: Het betrekken van inwoners bij de voorbereiding van het gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.
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De Eendagsraad

Bij burgerparticipatie gaat het om de rol van de overheid en die van de inwoners. Dit vraagt om meer 

investeren in relaties; het gaat om het met elkaar doen. Samenwerking vraagt om begrip voor elkaars rol en 

positie en om het delen van belangen en ambities. Vanuit dit oogpunt was het idee geboren om de rollen eens 

om te draaien en de inwoners een avond plaats te laten nemen op de stoel van de raad: de Eendagsraad. Om de 

inwoners te laten ervaren hoe het is om raadslid te zijn, werd een aansprekend onderwerp gekozen. Omdat op 

dat moment ook de procedure voor een nieuwe burgemeester startte, is ervoor gekozen om de Eendagsraad te 

laten debatteren over het profiel van de nieuwe burgemeester.

Format

Het format voor de Eendagsraad is in eigen huis ontwikkeld. Tijdens een Eendagsraad worden allerlei zaken 

over het functioneren van de raad verklaard: hoe een raadslid iets kan inbrengen tijdens de raadsvergadering 

bijvoorbeeld. Ook maken de deelnemers kennis met het overleg dat plaatsvindt in de fracties. Inwoners zijn zowel 

open als gericht via de verenigingen voor Dorpsbelangen benaderd om mee te doen. Voor de Eendagsraad zijn vijf 

speciale fracties bedacht en vanuit de kernen breed samengesteld. Iedere fractie kreeg een raadslid als fractiecoach 

toegewezen. De deelnemers kregen een week van tevoren een informatiepakket toegestuurd met onder andere 

een set van mogelijke bestuursstijlen voor de burgemeester. De vraag die ‘de raadsleden’ voorgelegd kregen was: 

Welke drie bestuursstijlen vindt u het belangrijkst? Op de avond zelf moesten de deelnemers het eerst per fractie 

eens worden over hun eigen top drie en vervolgens moest de Eendagsraad een besluit nemen op basis van de 

inbreng van alle fracties. Om het debat wat gecompliceerder te maken, waren er insprekers geregeld en hielpen de 

fractiecoaches met amendementen. De raadsvergadering stond onder leiding van de vicevoorzitter van de raad en 

de griffier vervulde haar eigen functie. Daarnaast was er een externe voorzitter die de publieke tribune begeleidde 

en na afloop voor de plenaire evaluatie zorgde. Deze externe voorzitter had ook de bevoegdheid om ‘het spel’ stil te 

zetten om zo uitleg te geven aan het gebeuren. Een onmisbaar element op de avond.

Reflectie

De voorbereiding van de Eendagsraad kostte heel veel tijd. Als regisseur van de raadsvergadering moet 

de griffier ervoor zorgen dat iedereen goed is voorbereid. Met zo veel nieuwe spelers (als raadsleden en 

insprekers) en met nieuwe rollen voor bestaande spelers (de fractiecoaches) is dit behoorlijk intensief. De 

griffier moet deze taak zelf uitvoeren, omdat juist de griffier weet hoe het proces van een raadsvergadering 

in detail verloopt. De Eendagsraad was een succesvolle avond, met bovendien een grote persaandacht. Een 

mooie uitspraak van een deelnemer was: “Leuk, die politiek… Ik wil ook in de raad.” Om burgers meer bij 

de politiek te betrekken is de Eendagsraad dan ook een geslaagd concept. Afgesproken is om, in de aanloop 

naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014, in september 2013 weer een Eendagsraad te houden. 

Vanzelfsprekend gaat het dan over een ander thema.

Het burgerinitiatief

Zoals meer gemeenten heeft ook De Wolden een Verordening op het burgerinitiatief. Recent hebben twee 

moeders op eigen initiatief een plan ingediend voor een fietspad naar een grote buurgemeente. Dit omdat 

hun kinderen en vele anderen daar op een middelbare school zitten. De huidige landweg met het zwaardere 

(landbouw)verkeer werd als onveilig gezien. Een typische plattelandsproblematiek. De moeders brachten 

hun plan met veel kracht en enthousiasme naar voren. De griffier besloot om hen aan te moedigen: bij 

de organisatie van de fietstocht voor raadsleden om de onveiligheid zelf te ervaren, bij de inrichting van 

het raadsproces en bij de publiciteit via de reguliere en nieuwe media. Dit werd door de initiatiefnemers 

gewaardeerd: over de rol van de raad waren zij positief.
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De stelling nader verkend

Nu theorie en praktijk zijn verkend gaan we in deze paragraaf terug naar de in het begin geponeerde stelling: 

‘Het is nodig dat de griffier burgerparticipatie bevordert ten behoeve van verbetering van het democratische 

besluitvormingsproces’. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat de omgeving waarin de griffier zijn vak 

uitoefent mede de ruimte bepaalt met welke initiatieven hij of zij de medespelers op het politiek-bestuurlijke 

veld tegemoet kan treden. Gestaalde kaders en couleur locale bieden een griffier al dan niet de ruimte ideeën 

te presenteren of uit te voeren. Niet in de laatste plaats is het de raad zelf, die in samenspraak met de griffier 

aangeeft op welke wijze hij of zij inhoud geeft aan de adviesrol: gevraagd of ongevraagd adviseren van de raad.

“De griffier is een onafhankelijk strategisch adviseur op ambtelijk topniveau en manager van politiek-

bestuurlijke processen,” zo formuleert de Vereniging van Griffiers de kern van deze functie. Griffiers zijn, 

meer dan een bestuurder of vakafdeling, in staat om zich te richten op het proces en slechts beperkt op de 

inhoud. Daar ligt immers de kracht van de griffier, waar ambtenaar en wethouder zich vooral richten op 

het aan de man brengen van inhoudelijke voorstellen en projecten. De griffier heeft dus wel degelijk een 

signalerende en adviserende rol richting de spelers op het politiek-bestuurlijke speelveld.

In de case van De Wolden was het de griffier die signaleerde dat er nogal wat manco’s waren in de wijze waarop 

in de praktijk invulling werd gegeven aan de deelname van burgers in besluitvormingsprocessen. Vanuit de 

driehoek is er vervolgens een brede discussie op gang gekomen over een beter gestroomlijnd en afgestemd 

beleid ten aanzien van burgerparticipatie. Dat heeft er weer toe geleid dat er een op papier helder omschreven 

rolafstemming heeft plaatsgevonden tussen raad en college, maar ook tussen griffier en ambtelijke 

organisatie. Geconstateerd kan worden dat de griffier in deze case de aanjager is geweest van verbetering van 

diverse aspecten van burgerparticipatie. Het heeft geleid tot en het op gang komen van verbeteringen in het 

democratische besluitvormingstraject. In relatie tot de stelling: de griffier heeft het nodig geoordeeld dat 

burgerparticipatie moest worden verbeterd en bevorderd. Als je als griffier in een dergelijke positie bent dan 

kan de stelling ten volle worden onderschreven. Echter, daar waar college en raad vasthouden aan monistische 

tradities, waar de ambtelijke organisatie de griffier ver weghoudt van burgerparticipatie, waar het college en 

niet de raad de gesprekken met de burgers voert, waar in de driehoek geen gezamenlijk insteek wordt gekozen 

ten aanzien van burgerparticipatie, zal de griffier zich hebben te schikken in zijn meer beperkte rol. Vanuit die 

positie zijn er slechts beperkte mogelijkheden de democratische besluitvormingsprocessen te veranderen. De 

stelling verbleekt dan.

Naast de cultuur en systemen van de politiek-bestuurlijke omgeving, is er ook altijd de eigen 

verantwoordelijkheid van de griffier. De verantwoordelijkheid om als onafhankelijk strategisch adviseur 

soms de randen van de beïnvloedingsmogelijkheden op te zoeken. Daarvoor is verbinding met de ambtelijke 

organisatie essentieel. Het lijkt ons de opgave voor griffiers om op deze wijze bij te dragen aan de ontwikkeling 

van de burgerparticipatie anno 2013 en verder.
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De griffier en de raadsvoorzitter
 Hans van Leeuwen, griffier gemeente Uithoorn
 Paula Lambeck, griffier gemeente Assen

Inleiding 

Het thema van dit essay is de samenwerking tussen de griffier en de burgemeester als voorzitter van de raad. 

De centrale vraag is, in hoeverre de griffier zelfstandig (autonoom) ten opzichte van de burgemeester kan 

handelen. Bij het stellen van deze vraag dient zich direct een tweede belangrijke vraag aan: is het wel wenselijk 

dat beide ambtsdragers autonoom van elkaar handelen?

Ten tijde van de voorbereiding van het duale bestel heeft de Staatscommissie ‘Dualisme en lokale democratie’ 

de griffier niet als verplichting in het uiteindelijke wetsvoorstel opgenomen. Bij amendement is de functie 

van de griffier alsnog verplicht gesteld voor iedere gemeente. De griffier is in het leven geroepen om de 

raad te ondersteunen in de verschillende facetten van het werk, kaderstellend, volksvertegenwoordigend 

en controlerend. Immers, het primaat moest terug naar raad, de rollen van college en raad moesten beter 

gescheiden worden. Opvattingen over de invulling van de rol van de griffier en de interactie met de 

burgemeester kunnen effect hebben op het handelen van de griffier en daarmee op de ondersteuning en het 

functioneren van de gemeenteraad. 

De burgemeester is de voorzitter van de Raad, maar ook voorzitter en lid van het college van B& W. Het lijkt 

voor de hand te liggen dat de burgemeester blij is met een griffier, gezien het feit dat de burgemeester als 

voorzitter van de raad belang heeft bij het goed functioneren van de raad. In de praktijk blijkt dit echter niet 

altijd het geval. Het is de natuurlijke rol van de griffier om de raad te positioneren en te versterken in zijn 

kaderstellende en controlerende rol. Dat kan betekenen dat de raad tegenover het college komt te staan. Het is 

de natuurlijke rol van de voorzitter om beide bestuursorganen zoveel mogelijk onder de ene noemer van het 

gemeentebestuur te brengen. 

 

De verhouding tussen de griffier en de burgemeester als voorzitter van de raad is een bijzondere. In onderdeel 

2 wordt kort op de formele positie van beiden ten opzichte van elkaar ingegaan; onderdeel 3 bevat vervolgens 

een algemene analyse van de feitelijke situatie. Vervolgens wordt in onderdeel 4 ingegaan op de vraag of het 

zinvol is als griffier te streven naar een maximale onafhankelijkheid van de burgemeester. Onderdeel 5 sluit af 

met een conclusie.
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Formele positie griffier tov burgemeester

Volgens de Gemeentewet ondersteunt de griffier de raad en zijn commissies bij de uitoefening van hun taken. 

De gemeenteraad benoemt de griffier, stelt regels over de taken en bevoegdheden van de griffier en kan regels 

stellen over de organisatie van de griffie. De raad is dus werkgever en opdrachtgever van de griffier en bepaalt 

waarvoor de griffier wel en/of niet staat opgesteld.

Volgens dezelfde Gemeentewet wordt de burgemeester, na een voordracht van de gemeenteraad bij koninklijk 

besluit benoemd. De taken en bevoegdheden van de burgemeester zijn bij wet geregeld. De burgemeester 

is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders en heeft een aantal 

formeel-wettelijke bevoegdheden. Deze bevoegdheden zijn verbonden aan de functie van burgemeester. De 

burgemeester is daarmee, naast de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, een derde 

gemeentelijk bestuursorgaan. De twee ‘voorzitterspetten’ van de burgemeester verschillen fundamenteel van 

elkaar. De burgemeester is volwaardig deelnemer in het college van burgemeester en wethouders. Hij heeft 

daarin een (soms zelfs doorslaggevende) stem. Voor de gemeenteraad is de burgemeester ‘slechts’ de voorzitter. 

Hij is geen lid van de raad en heeft daarin geen stem.

Als we heel strikt naar alleen de formeel-wettelijke posities kijken, is er van een relatie tussen de burgemeester 

en de griffier dus nauwelijks sprake. Slechts de indirecte band via de gemeenteraad verbindt hen. Een formeel-

wettelijke en/of een hiërarchische relatie is niet aanwezig.

De feitelijke relatie tussen burgemeester en griffier – de griffier autonoom?

De relatie tussen de burgemeester en de griffier vertoont een aantal opvallende kenmerken. Beiden opereren 

op cruciale posities binnen het gemeentelijke (politieke) krachtenveld. De samenwerking is (zeer) intensief 

(of zou dat moeten zijn) zonder dat er sprake is van een (formele) hiërarchische verhouding. De burgemeester 

opereert vanuit zijn positie als bestuurder; de griffier is primair de eerste ambtelijke ondersteuner en adviseur 

van de gemeenteraad.

de positie van de burgemeester
De positie van de burgemeester in de relatie met de griffier wordt geheel bepaald door de taakopvatting 

van de burgemeester. De afgelopen jaren is al heel wat geschreven over de spagaat van de burgemeester. 

Het lijkt immers bijna onmogelijk om de functie van voorzitter van de gemeenteraad en de functie van 

voorzitter van het college van burgemeester en wethouders in één persoon verenigen. De gemeenteraad en 

b&w lijken immers regelmatig lijnrecht tegenover elkaar te staan. Is het in zo’n situatie wel mogelijk beide 

heren te dienen? In de praktijk blijken veel burgemeesters, naast hun wettelijke taken, ook andere (college)-

portefeuilles te behartigen. Maar ook als dat niet het geval is, is de samenwerking met de wethouders en 

ambtenaren vaak veel intensiever dan met de gemeenteraad(sleden). Vanuit dat perspectief gezien is het 

verklaarbaar dat burgemeesters zich eerder vereenzelvigen met het college van b&w dan met de gemeenteraad. 

Een burgemeester moet voor zichzelf bepalen of hij dat ‘laat gebeuren’ of dat hij zich permanent bewust is 

van zijn ‘andere pet’ en bereid is deze regelmatig op te zetten – zo nodig ook in B&W. Is die bereidheid niet of 

minder aanwezig en oriënteert de burgemeester zich vooral op zijn positie als lid van B&W dan heeft dat een 

direct gevolg voor de relatie met de griffier. Hoe groter/intensiever de oriëntatie van de burgemeester op B&W, 

hoe meer sprake zal zijn van een ‘vechtrelatie’ met de griffier.
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de positie van de griffier
De positie van de griffier in de relatie met de burgemeester wordt niet alleen bepaald door de taakopvatting 

van de griffier maar ook door de vraag hoeveel ruimte en vertrouwen hij van zijn baas, de gemeenteraad, krijgt. 

Als de gemeenteraad de griffier weinig ruimte en vertrouwen geeft, hem opdraagt vooral op de winkel te 

passen en geen ‘gekke dingen’ te doen, zal de burgemeester daarvan ongetwijfeld ook op de hoogte zijn. 

Daarmee is op voorhand al een hypotheek gelegd (voor de griffier) op zijn relatie met de burgemeester. 

In dat geval is de aard van de relatie met de burgemeester in hoge mate afhankelijk van de invulling die 

de burgemeester aan die relatie geeft. De griffier heeft immers een zwakke positie en kan van daaruit 

niet als gelijkwaardig gesprekspartner voor de burgemeester optreden. Afhankelijk van de insteek die de 

burgemeester voor de relatie kiest, kan de inhoud ervan variëren van het bespreken van administratieve, 

procedurele zaken tot het ‘gebruiken’ van de griffier als boodschappenjongen richting raad. Als daarentegen 

de gemeenteraad aan de griffier de ruimte en het vertrouwen geeft om in zijn werk datgene te doen wat hij 

nodig vindt in het belang van de raad, plaatst hem (de griffier) dat in zijn relatie tot de burgemeester direct in 

een steviger positie. De relatie met de burgemeester is dan veel meer gebaseerd op gelijkwaardigheid van de 

gesprekspartners. De griffier komt daarmee in de positie om het procesmatige belang van de raad ook in die 

relatie voorop te stellen. De inhoud van de relatie ligt daardoor meer op het strategisch, procesmatige vlak dan 

op procedurele zaken.

Het bovenstaande neemt niet weg dat ook de taakopvatting van de griffier van belang is voor de relatie met de 

burgemeester. Arno Korsten heeft in zijn publicatie ‘In politiek vaarwater’ vier typen griffiers onderscheiden. 

Deze typen variëren van een terughoudend type dat zich vooral oriënteert op de (interne) processen en 

procedures tot het politieke type dat de raad(-sfracties) ook ondersteunt bij de vorming van politieke 

standpunten. Hoe meer de griffier zijn functie invult overeenkomstig het laatstgenoemde type, hoe groter de 

kans op een moeizame relatie met de burgemeester, vooral als het ook nog eens een burgemeester betreft die 

zich met name op B&W oriënteert.

de griffier autonoom?
Volgens de Dikke Van Dale betekent autonoom ‘zelfstandig’ of ‘onafhankelijk’. Zoals hierboven al  

aangegeven, bestaat in strikt formele zin niet of nauwelijks een relatie tussen de burgemeester en de  

griffier. Het onafhankelijk van elkaar functioneren zou dus geen probleem moeten zijn. De realiteit  

is echter anders.

De griffier is de ambtelijk adviseur en ondersteuner van de gemeenteraad; de burgemeester is voorzitter van 

de gemeenteraad. Met andere woorden: beiden staan opgesteld om de gemeenteraad te laten functioneren. 

Zij dienen dezelfde ‘heer’ en zijn zodoende gedwongen elkaar op te zoeken als het gaat om het functioneren 

van de gemeenteraad. De taakopvatting die beide functionarissen daarbij hebben, is bepalend voor het 

succes van de samenwerking tussen de burgemeester en de griffier. Uit onderzoek van BMC (Burgemeester en 

griffier, een vitale relatie) blijkt da t de samenwerking over het algemeen goed verloopt. BMC concludeert wel 

dat er duidelijke verschillen zijn tussen de duo’s die voor de samenwerking een hoog rapportcijfer geven en 

de duo’s die die voor hun onderlinge samenwerking een laag rapportcijfer geven. De duo’s die hoog scoren 

worden gekenmerkt door krachtig spel, het vooropstellen van het gemeentelijk belang, het openstaan voor 

feedback, het leren van elkaar, het elkaar persoonlijk mogen, elkaar helpen als dat nodig is, gebruik maken van 

elkaars rollen en posities en er voor elkaar zijn als vertrouwenspersoon. In duo’s waar sprake is van een laag 

rapportcijfer voor de onderlinge samenwerking zijn al deze kenmerken in beduidend mindere mate aan de 

orde.
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Samen of toch apart?

Uit het voorgaande blijkt dat het autonoom functioneren van de burgemeester en de griffier ten opzichte 

van elkaar feitelijk niet goed denkbaar is. De vervolgvraag is dan of het, vanuit het perspectief van de 

griffier gezien, toch zinvol is te streven naar een functioneren dat zoveel mogelijk onafhankelijk is van de 

burgemeester.

Deze vraag is niet simpelweg met een ja of nee te beantwoorden. Formeel ligt een aantal zaken vast, zowel 

voor de burgemeester als voor de griffier. De burgemeester heeft, zoals eerder genoemd, een aantal bij wet 

vastgelegde taken. Wanneer hij deze taken, waaronder het voorzitterschap van de raad oppakt, betekent dit 

in de praktijk niet automatisch dat hij een zodanig goede relatie heeft met de griffier dat deze zelfstandig kan 

opereren in het belang van de gemeenteraad.

Het formele kader voor het functioneren van de griffier bestaat uit een aantal bepalingen in de Gemeentewet 

en een instructie griffier, vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is een aantal taken vastgelegd voor de 

griffier. Dit betekent niet dat bij uitvoering van deze taken de griffier ‘zomaar’ onafhankelijk te werk kan gaan 

in het belang van de raad zonder rekening te houden met zijn omgeving. De burgemeester, als voorzitter van 

de raad, is een belangrijke component van die omgeving. Om zijn doelen te kunnen bereiken is de griffier 

(mede) afhankelijk van zijn omgeving. Een goede relatie met die omgeving, en dus met de burgemeester, is 

voor de griffier van groot belang.

In het eerder genoemde onderzoek van BMC (BMC, 2012) wordt aangegeven dat het onderzoek voortkomt 

uit de vooronderstelling dat de rolopvattingen van burgemeester en griffier, de samenwerking tussen beiden 

en manier van werken, grote invloed hebben op de inhoud en de kwaliteit van de besluitvorming. Indirect 

impliceert dit dat een ‘goede’ relatie tussen burgemeester en griffier belangrijk is. Het onderzoek leidt tot een 

aantal aanbevelingen die moeten bijdragen aan het optimaliseren van de relatie tussen de burgemeester en de 

griffier. Twee daarvan zijn:

Zoek ruimte en grenzen op om variëteit , creativiteit en vakmanschap op lokaal niveau tot hun recht te laten 

komen. Zoek pragmatisch lokaal passende oplossingen. Breng als burgemeester de griffier in positie door  

hem ruimte te laten om ambities te ontwikkelen die de grenzen van zijn formele rol mogelijk overschrijden. 

Voer daarover ook gesprekken met de raad. 

De mate waarin een griffier autonoom wil zijn en zich ook zo wenst te profileren, zal in grote mate afhankelijk 

zijn van de persoonlijke relatie tussen griffier en voorzitter. Wanneer deze relatie goed is en er ruimte en 

vertrouwen bestaat, zal een griffier meer geneigd zijn te delen met zijn voorzitter en andersom. Dit komt ten 

goede aan de kwaliteit van het bestuur. Immers, wanneer de voorzitter van de raad goed op de hoogte is van 

wat er speelt, kan hij hier beter op inspelen en zo mogelijk bijsturen. 

Conclusie

Ruimte en vertrouwen zijn twee belangrijke pijlers, daar waar het gaat om de relatie tussen burgemeester en 

griffier. Om als griffier optimaal te kunnen functioneren is het voor de griffier noodzakelijk dat deze pijlers 

aanwezig zijn in zijn relatie met de burgemeester én in zijn relatie met de raad. In de praktijk zijn deze pijlers 
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veel meer van invloed op de samenwerkingsrelatie tussen de burgemeester en griffier dan maatschappelijke of 

bestuurlijke ontwikkelingen.

Eerst en vooral heeft de griffier ruimte en vertrouwen van de raad nodig. Indien de raad de griffier dit 

vertrouwen schenkt kan de griffier daadkrachtig optreden. Ook tegenover de burgemeester. Wanneer een 

griffier niet of onvoldoende op steun van de raad kan rekenen, is de griffier in die relatie gewoonweg te 

kwetsbaar.

Wanneer een griffier ruimte krijgt van een burgemeester, zal het vertrouwen groeien. Immers, je kunt op 

basis van vertrouwen samenwerken. De ruimte die de burgemeester geeft aan de griffier, is afhankelijk van 

de bestuursstijl die hij of zij hanteert. Wanneer een burgemeester zijn duale rol niet goed oppakt, of bestuurt 

vanuit een machtspositie, zal hij eerder geneigd zijn de ruimte voor de griffier te beperken. Het is van daarbij 

belang dat een burgemeester zijn rollen goed kan scheiden als voorzitter van het college en als voorzitter van 

de raad. 

Het is essentieel dat burgemeester en griffier elkaar vertrouwen geven en elkaar de ruimte gunnen om de 

eigen rol goed te kunnen vervullen. Dit kan tot gevolg hebben dat de beide ambtsdragers tegengestelde 

belangen voorstaan – met stevige discussie tot gevolg. Wanneer dit aan de orde is, moeten beiden elkaar hun 

rol gunnen om ‘het spel’ volgens de regels kunnen spelen. Daarbij kan het zelfs mogelijk zijn dat zij, vanuit 

strategische overwegingen, niet alle relevante informatie met elkaar delen. Men moet zich er echter altijd van 

bewust blijven welke winst een dergelijk handelen oplevert. Versterking van de eigen positie van de griffier 

of de burgemeester mag nooit het doel zijn. Het belang van de raad of de gemeente staat altijd voorop. Het 

dilemma betreffende het delen van informatie lijkt inherent aan de wijze waarop de bestuurlijke inrichting 

formeel geregeld is.

Of de positie van de griffier voldoende stevig is voor een evenwaardige positie naast de burgemeester is sterk 

afhankelijk van de politieke situatie binnen een gemeente. Wanneer er een sterke coalitie of oppositie binnen 

de raad is, zal de steun voor de griffier meer kwetsbaar zijn. Wanneer er goede onderlinge verhouding bestaan 

en het politieke klimaat stabiel is, zal de griffier minder kwetsbaar zijn. Ook de verhoudingen tussen raad en 

college zijn hierbij van belang. 

Een punt van aandacht is de dubbele rol van de burgemeester als voorzitter van de raad en voorzitter van 

het college. Logischerwijs kan de burgemeester hierdoor in een spagaat komen. Fragmentatie binnen de 

gemeenteraad, wat wel een trend lijkt te zijn, zou dit proces kunnen versterken. Dit zou vervolgens kunnen 

leiden tot minder steun voor de burgemeester vanuit de raad, waardoor de griffier wellicht een andere positie 

zou kunnen krijgen in de toekomst. 

Een en ander is afhankelijk van de taak en rolopvatting van de burgemeester en de griffier. Dit was ten 

tijde van de pioniersfase het geval, het is nu zo en het zal ook in de toekomst zo zijn. Op dit moment 

heeft de griffier zich wel redelijk gesetteld. De professionalisering heeft zich gestabiliseerd. Ook landelijk 

en maatschappelijk gezien zijn er geen noemenswaardige bestuurlijke ontwikkelingen waardoor de 

onafhankelijkheid van de griffier lijkt te veranderen.
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De gemeenschappelijke bestuursdienst
 René Tenkink, griffier gemeente Ommen
 Frank Droste, griffier gemeente Hardenberg

Beschouwingen over de stelling:  

‘De griffier wordt bij een gemeenschappelijke bestuursdienst meer lobbyist voor de raad richting  

de bestuursdienst’

Inleiding

Ommen en Hardenberg. Twee gemeenten in het fraaie Vechtdal van Overijssel hebben samen een 

Bestuursdienst opgericht waarin de twee ambtelijke organisaties zijn samengebracht. De beide griffiers en de 

griffiemedewerkers bleven zelfstandig net als de gemeenteraden waarvoor zij werken. Wat is er voor de griffie 

veranderd? Staan ze op nog grotere afstand van het ambtelijk apparaat en functioneert dat nog wel? 

De griffiers) geven in dit essay hun ervaringen en meningen weer. Zijn zij bij de nieuwe, gemeenschappelijke 

Bestuursdienst meer lobbyist voor hun raad richting de Bestuursdienst? Dat is maar de vraag.

Aanloop naar de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

De ambtelijke organisaties van de gemeenten Ommen en Hardenberg werken sinds juli 2012 samen onder 

de naam ‘Bestuursdienst Ommen-Hardenberg’. Zo’n 600 ambtenaren functioneren voor zowel de gemeente 

Ommen (bijna 18.000 inwoners) als de gemeente Hardenberg (60.000 inwoners). Belangrijkste doelstellingen 

voor deze ambtelijke fusie: betere dienstverlening richting klanten en efficiënter uitvoeren van gemeentelijke 

taken. Vanaf het prille begin van de politieke discussie over de samenvoeging van de twee ambtelijke 

organisaties was het uitgangspunt kristalhelder dat de gemeenten Ommen en Hardenberg gewoon zouden 

blijven bestaan. Zij moesten volledig zelfstandig blijven met een eigen gemeenteraad, een eigen college van 

burgemeester en wethouders en ook een eigen gemeentelijk beleidsgebied. De Bestuursdienst O-H bestaat uit 

een aantal stevige afdelingen: Ruimtelijk Domein, Maatschappelijk Domein, Openbaar Gebied, Brandweer, 

Dienstverlening en de Directiestaf. Ze zijn ondergebracht in het gloednieuwe, duurzame en ook opvallende 

gemeentehuis in het hart van Hardenberg en in het bestaande gemeentehuis van Ommen. Voor de brandweer 

in Ommen is een even duurzaam en efficiënt gebouw gerealiseerd waar ook ruim plek is voor de politie 

(samen met Dalfsen) en openbare werken. Dit gebouw heeft de prozaïsche naam DOEK gekregen (Drie Onder 

Een Kap) en ligt op een steenworp afstand van het gemeentehuis aan de rand van het centrumgebied. Ook in 

Hardenberg is een nieuw onderkomen voor de buitendienst in gebruik genomen. Het gereedkomen van het 

gemeentehuis in Hardenberg en het DOEK-gebouw in Ommen versnelde de uitvoering van het ambtelijk 
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fusieproces. Ga maar na: beide gemeenteraden besloten eind 2011 definitief tot de samenvoeging en de 

oprichting van de Bestuursdienst. Een half jaar later was de Bestuursdienst een feit en zaten de ambtenaren 

op hun nieuwe (grotendeels flexibele) werkplekken. Dat enorme uitvoeringstempo was mogelijk omdat 

medio 2012 de nieuwe state of the art-gebouwen waren opgeleverd. Een prettig voordeel natuurlijk. Overigens 

stonden de raadsbesluiten voor de bouw van het gemeentehuis in Hardenberg en die voor het DOEK in 

Ommen los van de vorming van de Bestuursdienst. Die beslissingen waren al veel eerder genomen en zouden 

ook zonder Bestuurdienst zijn uitgevoerd.

Het politiek/bestuurlijke proces dat tot de Bestuursdienst O-H leidde is weliswaar in rap tempo 

verlopen, maar dat betekent niet dat de waarom-vraag zo maar eventjes beantwoord kon worden. Beide 

gemeentebesturen waren het met elkaar snel eens over de noodzaak voor kwalitatieve verbetering van 

de gemeentelijke dienstverlening, vooral gericht op de inwoners en bedrijven. Deze optimalisatie zou 

samen moeten gaan met afstemming van beleid. Klanten van de gemeenten willen immers waar voor hun 

geld. Burgers, ondernemers en andere overheden eisen een meer bedrijfsmatige service, wensen concrete 

resultaten en goed op elkaar afgestemde bedrijfsprocessen. Ofwel: meer kwaliteit. Een ander doorslaggevend 

argument voor de ambtelijke fusie was het verhogen van de effectiviteit in het licht van het toenemend 

aantal taken dat het Rijk en ook de provincie aan de gemeenten overdragen, gecombineerd met de bekende 

decentralisatieopgave en omstreden budgetkorting. In het kielzog daarvan waren ook de bezuinigingen 

het gevolg zijn van de slechte economische ontwikkelingen een argument. De gemeenteraden en colleges 

kwamen vlot tot de gezamenlijke conclusie dat integrale samenwerking, zowel bij beleidsontwikkeling als bij 

beleidsuitvoering en bedrijfsvoering, voor beide autonome gemeenten veel voordelen zou kunnen opleveren. 

Ommen en Hardenberg zouden elkaar goed kunnen versterken terwijl toch maatwerk per gemeente mogelijk 

blijft. Beide gemeenten zijn en blijven immers autonoom. Duidelijk was ook dat de gemeenten elkaars 

politiek-bestuurlijke eigenheid en ook (cultuur)verschillen zouden erkennen. De samenwerking is ook een 

stevige ondersteuning van de externe oriëntatie van de nieuwe ambtelijke organisatie. 

Normaal gesproken zou je verwachten dat zo’n ingrijpend fusieproces tot de nodige onrust onder het 

personeel zou leiden. Daar bleek nauwelijks sprake van. Integendeel, de stemming onder de ambtenaren  

was eerder enthousiast te noemen. De ondernemingsraden waren ook positief en drongen zelfs aan op  

‘meters maken’. Voor iedereen bleek een (flexibele) plek in de herberg. Geen gedwongen ontslagen dus.  

Een uitgekiend sociaal plan deed de rest en zo was het draagvlak voor de Bestuursdienst groot, zowel  

politiek als ambtelijk. 

Opmerkelijke politieke stap van Ommen

Vanuit Ommens perspectief bekeken is de politieke aanloop naar de Bestuursdienst met Hardenberg toch 

wel opmerkelijk te noemen. Nog niet zo lang geleden dreigde de gemeente Ommen zijn zelfstandigheid 

te verliezen bij een grootschalige gemeentelijke herindelingsoperatie. De toenmalige minister van BZK, 

Bram Peper, had in 2000 bedacht dat het voor Ommen beter zou zijn om samen te gaan met de voormalige 

gemeenten Hardenberg, Gramsbergen en Avereest (in 2001 gefuseerd tot de huidige gemeente Hardenberg). 

De rapen waren gaar in Ommen. Er ontstond een soort politiek-bestuurlijke volksopstand, compleet met 

een protestmars naar het parlement in Den Haag waarbij zelfs een olifant werd ingezet. Deze publieke 

actie, gepaard met een intensief lobby-traject maakte diepe indruk en had resultaat. Het qua inwonertal 

vrij kleine Ommen met een gemeenteraad van 17 leden, bleef ‘uniek en zelfstandig’. Deze zwaar bevochten 
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zelfstandigheid galmt nog altijd na in het op antroposofische leest geschoeide gemeentehuis in Ommen. In 

het licht van deze voorgeschiedenis is het volstrekt ongepast om te denken, laat staan te discussiëren, over 

welke fusie dan ook met nota bene Hardenberg. 

Natuurlijk speelden deze gevoelens wel degelijk op toen de beide colleges nogal plotseling met het idee voor 

de ambtelijke fusie kwamen. De eerste reacties waren vooral ook heftig doordat een aantal politieke strijders 

voor zelfstandigheid van het eerste uur nog steeds actief waren in de gemeenteraad van Ommen. Die bleken 

echter, net als de anderen in de raad, toch vrij snel overtuigd van nut en noodzaak van een gemeenschappelijke 

Bestuursdienst. Niet verwonderlijk want een gevoel van urgentie was en is er wel. De politieke, 

maatschappelijke en economische situatie verschilt nogal met die van ruim twaalf jaren geleden. Een kleine 

gemeente met een bescheiden ambtelijk apparaat (120 medewerkers) zoals Ommen krijgt het moeilijk om 

zelfstandig een loodzwaar takenpakket kwalitatief verantwoord uit te voeren. Tegelijkertijd ziet de gemeente 

zich gesteld voor de opgaven om ook nog bezuinigingen ophoesten die er niet om liegen. Armlastig is de 

gemeente Ommen niet, maar haar financiële draagkracht komt steeds meer onder druk. De conclusie van de 

raad kon dan ook moeilijk anders zijn dan de samenwerking te zoeken. Ja, toch met Hardenberg, de grote, 

ambitieuze buurman met aanmerkelijk meer medewerkers. Een andere buur, de gemeente Dalfsen, vormde 

in het begin ook onderwerp van aandacht en discussie, met name in Ommen. Van oudsher zijn de contacten 

tussen burgers, ondernemers, organisaties in de Vechtdalgemeenten Dalfsen en Ommen goed en vertrouwd. 

Het lag voor de hand om Dalfsen uit te nodigen aan te sluiten bij de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg 

en zo een Bestuursdienst Vechtdal te creëren met drie autonome gemeenten die opgeteld boven de 100.000 

inwoners uit zouden komen. Dat signaal is ook afgegeven door de gemeenteraad van Ommen. Dalfsen koos 

een andere weg. Op basis van een bestuurskrachtonderzoek concludeerde het gemeentebestuur daar dat het 

beter was samenwerking te zoeken richting westen: Zwolle, en het noorden: Staphorst en Zwartewaterland. 

Die samenwerking moet gestalte krijgen in het samenvoegen van middelenfuncties en dienstverlening in 

een zogenoemd shared service center. Dat neemt niet weg dat Ommen en Hardenberg de deur voor Dalfsen 

openhouden. Wie weet wat de toekomst brengt…

Vormgeving griffies Ommen en Hardenberg

Op 29 november en 1 december 2011 zijn de gemeenteraden van Hardenberg respectievelijk Ommen akkoord 

gegaan met de fusie van beide ambtelijke organisaties. De ambtelijke fusie is ingegaan per 1 juli 2012 en 

kreeg concreet vorm via de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. In de aanloop daar naar toe werd de vraag 

actueel hoe de raden én de griffies de positie van de griffies in relatie tot deze nieuwe organisatie zagen en hoe 

zij invulling wensten te geven aan de samenwerking door beide gemeenten. In beide gemeenten vormden 

de griffies een kleine ambtelijke eenheid. De griffies maakten weliswaar deel uit van de gemeentelijke 

organisatie, maar vormden daarbinnen een zelfstandige eenheid die organisatorisch en rechtspositioneel 

onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid viel van de raad. De raad was de werkgever van griffier én 

griffiemedewerkers. De beide griffiers van Ommen en van Hardenberg waren (uiteraard) door de raden 

benoemd. Voor de griffiemedewerkers verschilde dit per gemeente. De medewerkers die voor de gemeenteraad 

van Ommen werkten waren door de gemeenteraad van Ommen benoemd. Daarnaast werkten zij ook 

parttime voor het college van B&W van Ommen waardoor zij dus twee benoemingen hadden, één door de 

gemeenteraad en één door het college. De medewerkers die werkzaamheden verrichtten voor de gemeenteraad 

van Hardenberg waren door het college van B&W benoemd. Omdat deze functies ook in Hardenberg parttime 

functies waren, vervulden deze medewerkers naast hun raadswerk tevens een andere functie. 
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De griffiers werken exclusief voor hun raad, zij verzorgen en beheren de raadshuishouding en zijn de schakel 

tussen raad en college en tussen raad en ambtelijke organisatie. De griffiers zijn voor de raad en de leden van 

de raad de eerste ambtelijk adviseur, op niveau van inhoud, proces en procedure. De griffies zijn zelfstandig 

ten opzichte van de ambtelijke organisatie. Tegelijkertijd is de griffie in haar functioneren afhankelijk van 

diezelfde ambtelijke organisatie. Zij moet er goed de weg in weten en er intensief mee samenwerken om haar 

werk goed te kunnen doen. De ambtelijke organisatie is voor de griffie toeleverancier van de informatie en 

de deskundigheid die onontbeerlijk is om de raad goed te kunnen laten functioneren. De gemeentesecretaris 

en de directeur(en) zijn daarom belangrijke partners van de griffier. Het dualisme en de loyaliteit aan de 

raad vragen van de griffier onafhankelijkheid en distantie ten opzichte van het college en de collegeleden. 

Tegelijkertijd is de griffier tussenschakel en het ‘kraakbeen’ in de bestuurlijke en politieke interactie tussen 

raad en college. Een goede en open relatie met het college is dus een must. 

De griffier en de griffie zitten daarmee in een spanningsveld. Dit is inherent aan hun positie en hun 

taak. Griffies moeten er enerzijds voor zorgen dat ze het bestuurlijke en ambtelijke dualisme en hun 

vertrouwensrol naar de raad goed bewaken en borgen, maar tevens mogen ze nooit een ‘ambtelijk eiland’ 

worden. Immers daarmee worden ze erg beperkt in hun bediening van de raad.

Deze beschouwingen zijn belangrijk geweest om inzicht en scherpte te geven aan de oordeelsvorming en 

de besluitvorming over de vraag: ‘hoe dienen de griffies geplaatst te worden in het samenwerkingstraject 

Ommen-Hardenberg?’

Wat willen de raden met hun griffies?

Het doel van de ambtelijke samenwerking had als resultaat de vorming van één ambtelijke organisatie die 

werkzaam is in twee zelfstandige gemeenten en twee colleges en twee raden bedient. Bestuurlijke fusie was 

niet aan de orde. Nu het uitgangspunt is dat de positie en de belangen van twee gemeenteraden in het geding 

zijn doemt de vraag opmet welke invulling en plaatsbepaling van de griffie(s) de raden voor hun functioneren 

het meest gediend zijn? Om tot een goed afgewogen besluit te komen hebben de twee betrokken griffiers drie 

varianten voorgelegd. 

Variant 1: Eén griffie 
Deze variant houdt in dat de twee verschillende griffies volledig meedoen in de ambtelijke samensmelting, 

met als resultaat dat er één griffier zou zijn met één griffie die twee raden bedient en adviseert.

Voordelen

yy duidelijkheid, eenduidigheid en overzichtelijkheid ten opzichte van de ene ambtelijke organisatie en naar 

buiten (burgers);

yy efficiency-voordelen.

Nadelen

yy de raad heeft geen exclusieve, eigen ondersteuning en adviseur meer in huis;

yy meer afstand tussen griffier en raadsleden;

yy een griffier kan in een spagaat terechtkomen wanneer hij twee verschillende raden dient te adviseren met 

mogelijk tegenstrijdige belangen;
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yy praktische problemen zoals het gelijktijdig vergaderen van de twee raden;

yy twee raden zijn beide werkgever voor één en dezelfde griffier. Dit brengt onduidelijkheid en mogelijk 

formele problemen met zich mee;

yy rechtspositioneel diffuus (wie benoemt de griffier en wie voert functionerings- en beoordelingsgesprekken 

met de griffier).

Variant 2: Er blijven twee griffiers en twee griffies
Deze variant houdt in dat de griffiers en de griffies buiten het ambtelijke samenwerkingstraject blijven. Elke 

raad houdt zijn eigen griffier en zijn eigen griffie. Beide griffies ‘doen zaken’ met één en dezelfde ambtelijke 

organisatie.

Voordelen

yy de griffies kunnen zich volledig richten op hun eigen raad waardoor de raden directer bediend kunnen 

worden;

yy de raden behouden hun eigen bekende vertrouwenspersoon;

yy de burgemeester, als voorzitter van de raad, behoudt één, het voor hem bekende, aanspreekpunt m.b.t. 

raadsaangelegenheden. 

Nadelen

yy de ambtelijke organisatie moet twee griffies bedienen (inefficiënt en kwetsbaar); 

yy mogelijk conflicterende belangen en daardoor loyaliteitsaspecten bij het ambtelijk apparaat;

yy afstemming tussen de twee griffies vergt extra tijd, geld en energie.

Variant 3: De griffies groeien langzaam mee in het proces. 
Deze variant houdt in dat de voordelen van de varianten 1 en 2 zo slim mogelijk worden gecombineerd. Daar 

waar samenwerken tussen griffies logisch is en rendement oplevert wordt daartoe over gegaan, daar waar 

zelfstandigheid beter wordt gevonden, wordt deze gehandhaafd.

Voordelen

yy gericht de voordelen plukken van de systemen, processen, formats e.d. van de andere gemeente;

yy inhoudelijke afstemming komt geleidelijk tot stand;

yy mogelijkheid tot geleidelijke gewenning.

Nadelen

yy mogelijk onduidelijkheid omtrent de positie van de griffies (naar buiten toe) en blijvende onzekerheden 

over de eindsituatie;

yy mogelijk langer durende onzekerheid voor de medewerkers van de griffie over hun toekomstige 

(definitieve) functies.

Inbedding in de bestuursdienst per 1 juli 2012

De gemeenteraden van zowel Ommen als Hardenberg hebben, ieder voor zich, besloten voor variant 2 

te kiezen. Elke raad zijn eigen griffie(r). Dit hield in dat beide griffiers in hun positie benoemd bleven en 

hierdoor in principe buiten de ambtelijke fusie stonden. Dit betekent ook dat de functie van griffier niet in 
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het functieboek van de bestuursdienst is opgenomen. Ten aanzien van de medewerkers van de griffie hebben 

de beide raden uiteenlopende beslissingen genomen. Het grootste verschil heeft betrekking op het orgaan dat 

de medewerkers op de griffie benoemt.

Bij amendement, (een aanvulling op het fusiebesluit), heeft de gemeenteraad van Ommen besloten dat de 

medewerkers van de griffie van Ommen door de gemeenteraad worden benoemd en niet door het Openbaar 

Lichaam (de constructie waaronder de Bestuursdienst valt). De gemeenteraad van Ommen refereerde 

hiermee expliciet aan de betrokken artikelen in de Gemeentewet. Op grond van die wet regelt de raad 

de vervanging van de griffier (artikel 107d) en kan de raad regels stellen over de organisatie van de griffie 

(artikel 107e). Hierdoor veranderde er voor hen voor wat betreft hun griffiewerkzaamheden formeel niets en bleef 

hun raadsbenoeming van kracht. Dit gold echter niet voor het andere deel van hun takenpakket. Voor dat deel van 

hun taken en werkzaamheden deden zij mee in de plaatsingsprocedure bij de Bestuursdienst en werden zij 

benoemd door het Openbaar Lichaam. Op deze wijze kregen zij ook na 1 juli 2012 weer twee benoemingen. 

In Hardenberg had de gemeenteraad geen probleem met de benoeming van medewerkers door het Openbaar 

Lichaam.mits de griffier zelf de griffiemedewerkers zou selecteren en aansturen. De medewerkers van de griffie 

van Hardenberg deden voor de volledige functie mee in de plaatsingsprocedure. Zij werden vervolgens voor 

hun hele takenpakket, voor zowel de griffie als de bestuursdienst Ommen-Hardenberg, benoemd door het 

Openbaar Lichaam. In het functieboek van de bestuursdienst zijn de griffietaken voor Hardenberg en ook van 

Ommen onderdeel van een bepaalde functie.

Overigens is de oude formatieomvang voor de beide griffies gehandhaafd gebleven. Er is gebruik gemaakt 

van slimme combinaties tussen de griffiefuncties en functies in de ambtelijke organisatie. Door een parttime 

functie op een logische wijze te koppelen aan een andere parttime functie is er sprake van een efficiënte 

invulling. Daarbij is bijvoorbeeld in Hardenberg gebleken dat een koppeling van de functie van locogriffier 

en directiesecretaris efficiënt is en ook op inhoudelijk niveau een meerwaarde heeft. Veel zaken die normaal 

apart afgestemd of overgedragen worden, zijn nu georganiseerd in één functie c.q. persoon. Het vraagt van de 

medewerker wel enige flexibiliteit en vermogen om werkzaamheden goed af te bakenen en bewustzijn van de 

verschillende rollen en verantwoordelijkheden. 

Kansen en bedreigingen voor de griffies

De politieke discussie en het besluitvormingsproces over de vorming van één grote ambtelijke organisatie voor 

Ommen en Hardenberg hebben de beide griffiers en de griffiemedewerkers niet onberoerd gelaten. Het heeft 

ons flink beziggehouden waarbij we1) grondig keken naar de kansen en bedreigingen. Van het begin af aan 

was duidelijk dat er alleen sprake zou zijn van een ambtelijke samenvoeging en niet van een bestuurlijke fusie. 

Beide colleges waren daar volstrekt helder over. De gemeenten bleven autonoom en er werd niets afgeknibbeld 

aan taken en bevoegdheden van de gemeenteraden en de colleges van burgemeesters en wethouders. Dat kan 

ook moeilijk anders als de gemeenten overeind blijven. De bestuurders zijn in dienst van de gemeenten en 

blijven los staan van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Datzelfde geldt voor de gemeentesecretarissen, 

de griffiers en de griffiemedewerkers.

1)  In deze periode was Jolanda Waaijer raadsgriffier van Hardenberg; zij is inmiddels gemeentesecretaris van die gemeente 

geworden en in augustus 2012 opgevolgd door Frank Droste
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Voor de gemeentesecretarissen is wel iets essentieels veranderd. Zij sturen het ambtelijk apparaat niet meer 

aan. De gemeentesecretarissen concentreren zich op hun adviserende en ondersteunende rol voor de colleges. 

Namens de beide B&W’s zijn zij opdrachtgevers richting Bestuursdienst. De Bestuursdienst heeft een eigen 

directie en management. Aan het hoofd van de Bestuursdienst staat een algemeen directeur. Dit betekent 

voor de beide griffiers dat zij er een belangrijke partner bij hebben gekregen. Voor overleg omtrent het tijdig 

aanleveren van stukken en de kwaliteit van raadsvoorstellen dienen zij nu bij deze algemeen directeur aan te 

kloppen.

De gemeenteraden van Ommen en Hardenberg besloten al vrij snel dat zij ‘hun’ griffiers en 

griffiemedewerkers wilden behouden compleet met takenpakket, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

Dat allemaal zoals aangeven bij keuzevariant 2. Punt van aandacht en toch ook wel zorg was de positie van 

de griffiemedewerkers. Dat zijn gewaardeerde mensen die in tegenstelling tot de griffiers geen honderd 

procent dienstverband hebben bij de griffie. Zij hadden een deeltijdfunctie voor de griffie maar ook een baan 

bij de ambtelijke organisatie. Die verhouding is in de nieuwe situatie met de Bestuursdienst zo gebleven. 

De griffiemedewerkers, inclusief de locogriffiers werken bij de directiestaf van de Bestuursdienst. Van de 

griffieformaties en takenpakketten is niets afgeroomd. De budgetten voor raad en griffie zijn vrijwel in tact 

gelaten. Er zijn werkgeverscommissies vanuit de raad gevormd voor de griffies. We hebben formeel een eigen 

rechtspositie, maar volgen uiteraard de cao voor gemeenteambtenaren. Aanbevelingen van de Vereniging van 

Griffiers qua rechtspositie nemen we daarin mee. De organisatie van de griffiefunctie en van de griffies als 

geheel zijn prima overeind gebleven. Sterker nog: ze zijn verder geprofessionaliseerd. Geen bedreiging dus.

 

Het is nooit de intentie geweest om de griffiersfunctie inhoudelijk uit te kleden. De gemeenteraden 

hebben er op gehamerd dat de ondersteuning door de griffier en de griffiemedewerkers op niveau moest 

blijven. Onze positie is niet in negatieve zin veranderd door de oprichting en het functioneren van de 

Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. De relatie met de raadsleden is net zo intensief als deze was. Ook de 

nauwe samenwerking met het college en in het bijzonder de burgemeester/raadsvoorzitter is er nog altijd. 

Het college van Ommen is sinds kort verrijkt met een jonge, ambitieuze burgemeester (Marc Jan Ahne) 

en een eveneens jonge gemeentesecretaris (Leonie Dennenberg). Een verfrissend duo dat niet alleen van de 

Bestuursdienst een succes wil maken, maar absoluut oog en hart heeft voor de positie van de gemeenteraad 

van Ommen. Hetzelfde geldt voor het college van Hardenberg. Ruim een jaar geleden is daar ook een nieuwe 

burgemeester aangetreden (Peter Snijders) en met een nieuwe secretaris (Jolanda Waaijer) die zelf jarenlang 

griffier is geweest worden de positie en belangen van de raad op de juiste waarde geschat en gesteund.

Vormgeven van de samenwerking

De beide griffies hadden en hebben de intentie om te zoeken naar de meest optimale vorm van samenwerking 

binnen de kaders die de beide gemeenteraden hebben meegegeven en met behoud van ieders zelfstandigheid.

Gelet op wat vanuit de raden is aangegeven is horizontale vervanging op griffiersniveau op dit moment nog 

een brug te ver. Vervanging zal om die reden eerst binnen de eigen griffie worden geregeld, dus de griffier 

wordt vervangen door ‘eigen’ locogriffier(s). Mocht het niet mogelijk zijn om binnen de eigen griffie 

vervanging te regelen, dan komt horizontale vervanging wel in beeld. Vervanging vindt dan eerst plaats op 

locogriffiersniveau en vervolgens op het niveau van de tweede locogriffier. Dit neemt niet weg dat er nog 

voldoende kansen overblijven op het gebied van de samenwerking. De onderlinge (verticale) vervanging maakt 

onderdeel uit van de geplande evaluatie na drie jaar.
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Kansen liggen er vooral in het administratieve proces. De eerste stap was het werkproces dat onder de 

bestuurlijke besluitvorming van raad en college ligt, in de beide gemeenten gelijk te maken. Inmiddels is 

doorgevoerd dat het bestuurlijke besluitvormingsproces, waaronder ook de digitale stukkenstroom, centraal 

vanuit één cluster wordt georganiseerd. 

Persoonlijke verhoudingen geven doorslag

De persoonlijke verhoudingen zijn goed en werkbaar. Uiteindelijk geeft dat altijd de doorslag in welke 

organisatorische structuur je ook werkt. We hebben elke week het zogenoemde driehoeksoverleg. Daar 

komen alle onderwerpen ter sprake die met het inhoudelijk functioneren van de gemeenteraad te maken 

hebben. In Ommen en Hardenberg wordt tegenwoordig de agenda van de B&W-vergadering van die week 

doorgenomen. Dat gebeurde niet in het pre-Bestuursdiensttijdperk. Als griffie(r) wijs je op aspecten die voor 

de raad van belang zijn zonder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten en zonder je duale positie uit het 

oog te verliezen. Een ander belangrijk, vast thema van het driehoeksoverleg is de Lange Termijn Agenda. De 

LTA is zowel de strategische beleidsagenda van de gemeenteraad als een planningsinstrument voor B&W. Het 

is een uitvoerig overzicht van onderwerpen die zijn ingebracht op basis van het coalitieakkoord en verder 

zijn uitgewerkt door het college. De LTA geeft aan wanneer onderwerpen geagendeerd kunnen worden 

voor behandeling in de raadscommissie en in de gemeenteraad. Data voor levering van stukken aan de raad 

onder verantwoordelijkheid van B&W staan er ook op. Alle onderwerpen van deze Lange Termijn Agenda 

zijn bekend en belegd bij de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Ambtenaren en hun managers weten wat 

ze te doen hebben, per maand, per jaar. Dat is geregeld en daar hoeft ook niet over te worden onderhandeld. 

Natuurlijk is zo’n LTA geen star instrument. Het blijft een uitdaging om zo flexibel mogelijk te zijn en 

nieuwe, onverwachte politiek/maatschappelijke ontwikkelingen te verwerken in beleid en uitvoerbare 

projecten en acties. Dat is des te meer een uitdaging r als een ambtelijke organisatie onder druk staat van 

bezuinigingen en een zwaarder takenpakket. In de ‘oude’ Ommense situatie merkte je dat het kleine en 

hardwerkende ambtelijk apparaat steeds vaker begon te kraken en te piepen. Gevolg: planningen werden niet 

altijd gehaald, stukken kwamen te laat en de raad mopperde over de kwaliteit van beleidsvoorstellen. Door de 

Bestuursdienst kwamen er in één klap enkele honderden ambtenaren van Hardenberg beschikbaar die ook 

voor Ommen veel konden en moesten betekenen. Is het verschil merkbaar? Ja, na de zomervakantie van 2012, 

na de grote verhuisbewegingen binnen Hardenberg, van Ommen naar Hardenberg en omgekeerd, kun je 

vaststellen dat we op de goede weg zijn. 

Als griffier hou je vanzelfsprekend de vinger aan de pols. Dat verandert niet. Als je kritiek hebt op stukken 

of op medewerking van ambtenaren dan snij je dat aan bij de burgemeester, de gemeentesecretaris 

of de algemeen directeur van de Bestuursdienst. Dat is ook niet nieuw. De griffier stuurt behalve de 

griffiemedewerkers geen ambtenaren aan; heeft er domweg geen zeggenschap over. Er bestaat altijd een 

zekere afstand tussen de griffier en het ambtelijk apparaat. Die afstand is met de Bestuursdienst niet groter 

geworden. Het grootste verschil is dat je voor overleg met medewerkers van bepaalde afdelingen nu van 

Ommen naar Hardenberg moet reizen, een afstand die je in ongeveer twintig minuten overbrugt. Maar met 

de huidige digitale mogelijkheden kan dit tot een minimum beperkt blijven. Over de medewerking van 

ambtenaren van de Bestuursdienst hebben de griffiers weinig reden tot klagen. Gelukkig werkt het dualisme 

door en weten de ambtenaren inmiddels uit ervaring goed dat ze niet alleen voor de colleges werken maar 

zich net zo goed horen te richten tot de gemeenteraden. Een ambtenaar die verantwoordelijk is voor een 

raadsvoorstel staat met naam en toenaam vermeld met zijn/haar telefoonnummer en e-mailadres. Ze weten 
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dat ze benaderd kunnen worden door raadsleden die technische vragen hebben over dat stuk. Dat gebeurt dan 

ook regelmatig. Nee, een revolutie betekent dit niet. Een nuttige en handige functie is dit wel. Zo werken we 

als griffie(r)s ook aan praktische oplossingen en verbeteringen. 

Een duidelijk pluspunt in de relatie tussen griffiers en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg zijn de 

nevenfuncties die de griffiemedewerkers hebben in de directiestaf van de Bestuursdienst. Een volledig 

dienstverband met de gemeenteraden zit er voor deze griffiemedewerkers niet in. Een passende deeltijdfunctie 

wel en daaraan toegevoegd een baan op gelijkwaardig niveau bij de Bestuursdienst. Die opzet is geslaagd en 

daar hebben de griffiers baat bij. De griffiemedewerkers hebben via hun andere functies bij de directiestaf 

een been binnen de Bestuursdienst. Daar verrichten zij werkzaamheden die dan wel formeel voor de 

colleges bestemd zijn, maar die hun doorwerking hebben richting raden. Een goed voorbeeld daarvan is het 

ontwerpen en implementeren van werkprocessen die een snelle, betere besluitvorming bevorderen door beide 

gemeenteraden. Het mes snijdt aan 2 kanten. De indruk kan misschien ontstaan dat dit op gespannen voet 

staat met het dualisme en de aparte posities van colleges en raden. De uitwerking in de praktijk laat bij ons 

zien dat het mogelijk en haalbaar is. De gemeenteraden en de griffiers ervaren dit als positief. 

Lobbyfunctie verandert nauwelijks

De vraag die aan de auteurs werd voorgelegd is of de griffier bij een gemeenschappelijke bestuursdienst meer 

lobbyist voor de raad wordt richting Bestuurdienst? Lobbyen is, vrij vertaald, opkomen voor de belangen van, 

in dit geval, de gemeenteraad. Dit hoort tot de kernactiviteiten van de griffier. Je komt altijd op voor de rollen 

en de positie van de raad. Het gaat om de gekozen volksvertegenwoordiging, het hoogste bestuursorgaan van 

de gemeente. Met andere woorden: lobbyen voor de raad doe je altijd. Het maakt in onze huidige situatie 

met de Bestuursdienst nauwelijks verschil. Opkomen voor de gemeenteraad van Ommen is niet anders 

geworden omdat het ambtelijk apparaat nu groter is en deels, letterlijk en figuurlijk, wat meer op afstand 

staat. Er is wel sprake van verschil in de politieke cultuur tussen beide gemeenteraden. Ook wel verschil in 

verwachtingspatroon. Dat betekent wennen voor de medewerkers van de Bestuursdienst die twee heren 

moeten dienen. Vanuit de griffies zijn we bezig met interne zending, bijvoorbeeld om de ambtenaren tekst 

en uitleg te geven van politieke duiding en gevoeligheden. Dat helpt.Maar het blijft voor het grootste deel 

toch simpel de verantwoordelijkheid van de colleges om er voor te zorgen dat de gemeenteraden goed en op 

tijd worden bediend met de gewenste beleidsvoorstellen. De lobbyfunctie van de griffier komt nadrukkelijker 

naar voren bij initiatiefvoorstellen van raadsfracties. Vaak ben je behulpzaam bij het formuleren van een 

bepaald initiatiefvoorstel als adviseur en zorg je voor adequate agendering. Ambtelijke medewerking is 

natuurlijk ook van inhoudelijk belang. En je begeleidt de opsteller van het initiatiefvoorstel bij zijn/haar 

contacten en gang door de ambtelijke organisatie. Zoals gebruikelijk hebben we de ambtelijke bijstand voor 

raadsleden vastgelegd in een verordening. Gelukkig hoeven we daar niet mee te zwaaien om medewerking te 

krijgen van de Bestuursdienst. Spannend zou dat in de toekomst wel kunnen worden als mogelijk het aantal 

arbeidsplaatsen zou moeten inkrimpen vanwege bezuinigingen. Een krappere formatie die toch veel (extra) 

taken moet uitvoeren en te maken heeft met assertieve gemeenteraden zou op een gegeven moment best wel 

eens ‘nee’ kunnen verkopen. Of van de politiek verlangen andere keuzes te maken en hoe dan ook voldoende 

financiën beschikbaar te stellen voor ambtelijke capaciteit. In zo’n situatie moet je als griffier scherp zijn en de 

belangen van de gemeenteraad bewaken. 
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Positieve ervaringen met de Bestuursdienst
Onze ervaringen als griffiers met de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg zijn positief te noemen. Al 

past hier enige relativering omdat we spreken over een periode van amper een half jaar dat we met elkaar 

functioneren. Voor de griffier van Hardenberg geldt dat hij afkomstig is van buiten de organisatie en is 

benoemd nadat de Bestuursdienst een feit was. Hij kan de huidige situatie dus niet vergelijken met die van 

voor die tijd. Overigens is afgesproken dat over 3 jaar een grondige evaluatie zal plaatsvinden. Eerlijk gezegd 

lijkt het ondenkbaar dat in 2015 geconcludeerd zal worden dat de Bestuursdienst niet goed uit de verf zal 

zijn gekomen en de oude situatie van twee aparte ambtelijke organisaties heringevoerd moet worden. Een 

weg terug is er eigenlijk niet. De constructie van een bestuursdienst als meest vergaande vorm van ambtelijke 

samenwerking zou wel eens dé oplossing kunnen zijn voor kleine gemeenten die het helemaal op eigen kracht 

niet of slechts moeizaam redden. Het is een prachtig vehikel om als klein gemeente(bestuur) zelfstandig te 

blijven en toch je taken kwalitatief hoogwaardig uit te voeren en waar te maken. 

En als de politiek ooit in de toekomst zou besluiten tot een bestuurlijke fusie van de gemeenten Ommen 

en Hardenberg dan is dat ook vrij eenvoudig te realiseren. Die stap is in organisatorische zin niet zo groot. 

De politieke wil moet er gewoon zijn en draagvlak bij de bevolking. De gemeenteraden van Ommen en 

Hardenberg hebben volstrekt duidelijk gemaakt dat bestuurlijke fusie niet aan de orde is. Geen punt. Zo 

kan het ook met de Bestuursdienst. Ter vergelijking is het aardig hier te vermelden dat in het oosten van de 

provincie Overijssel (Twente) een bestuursdienst is opgericht door de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. 

De constructie lijkt op die van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, maar er is één groot principieel 

verschil: een mogelijke bestuurlijke fusie is daar als stip op de horizon gezet. Hoewel niet iedereen van de 

voordelen van een bestuurlijke fusie overtuigd is, wordt daar in principe wel naar toe gewerkt en de griffiers 

werken daaraan mee. Zo kan het ook met de Bestuursdienst. 

Slotwoord

Met de stelling: ‘De griffier wordt bij een gemeenschappelijke bestuursdienst meer lobbyist voor de 

raad richting de bestuursdienst’ zijn wij het niet eens. Wij hopen in deze bijdrage te hebben aangetoond 

dat het werk van een griffier niet wezenlijk verandert als gevolg van een ambtelijke fusie. Zeker in onze 

situatie waarbij de raden hebben uitgesproken dat beide gemeenten (vooralsnog) zelfstandig blijven en de 

beschikking wensen te houden over een eigen griffie(r). Het fenomeen Bestuursdienst zou best wel eens een 

heuse trend kunnen worden in gemeenteland en wie weet wel in combinatie met andere overheden. Ommen 

en Hardenberg maken die ontwikkeling nu zelfbewust door. De griffiers en de griffiemedewerkers ook.
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Verschraling griffiersfunctie?
 Henk van der Meulen, gemeente Kampen

Beschouwingen over de stelling:  

‘De verschraling van de griffiersfunctie is een kans voor de griffier en raad om de (griffie)processen  

terug te brengen naar de core business’

De financiële crisis raakt ook de griffie

Het zijn financieel sombere tijden voor gemeenten en daarmee ook sobere tijden voor griffies. De eerste 

jaren na de dualisering en daarmee de geboorte van de gemeentelijke griffie was er wel eens wat uitbreiding. 

Geleidelijk aan merkten steeds meer gemeenteraden de grote winst in de raadsondersteuning die de 

griffie had te bieden. Meerdere zeer ervaren raadsleden hebben gedurende de loop van de jaren tegen 

mij gezegd: “Eigenlijk was ik tegen de dualisering, maar de griffie is wel de grootste winst die daaruit is 

voortgekomen.” De waardering voor de griffier en de griffie kwam onder meer tot uitdrukking in een ruimere 

bemensing. Naast de griffier en de griffiesecretaresse deden in veel gemeenten ook de raadsadviseur en 

communicatieadviseur hun intrede bij de griffie. 

Door een onafhankelijke griffier en griffie kreeg de raad een kleine zelfstandige dienst die geheel is gericht op de 

ondersteuning van de raad. De werkzaamheden op de griffie worden uitgevoerd vanuit het denken van raadsleden. 

Raadsleden merkten dat de processen gestroomlijnd werden, waardoor onder andere het nasturen van raadstukken 

uitzondering is geworden. Systemen voor het volgen van de uitvoering van aangenomen moties en amendementen 

werden ingevoerd. Daardoor is helder welke moties onder het stof dreigen te raken en welke amendementen 

niet in de besluiten zijn verwerkt. Toezeggingen van wethouders zijn op lijsten komen te staan waardoor de 

bestuurders zich meer moesten verantwoorden over de uitvoering daarvan. De griffie ondersteunt de raadsleden 

bij de inzet van de raadsinstrumenten; wat is het doel van het raadslid en welk instrument past het beste daarbij. 

Raadsleden worden gewezen op het rijke instrumentarium dat in de gereedschapskist van de gemeenteraad 

zit. Naast de vragen, moties en amendementen zijn raden - veelal gestimuleerd door de griffier - ook gebruik 

gaan maken van interpellaties, initiatiefvoorstellen, verzoeken om inlichtingen, de rekenkamer(commissie), de 

raadsaccountant, het zelfstandig plaatsen van onderwerpen op de raadsagenda, het organiseren van hoorzittingen, 

het actief opzoeken van de inwoners en het uitvoeren van enquêtes wanneer er iets tot op de bodem moest worden 

uitgezocht. De rijke schakering van de instrumenten van de raad wordt breder ingezet.
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Onderzoek naar de waardering van de griffier1) geeft aan dat 63% van de gemeenteraadsleden vindt dat 

de griffier de inhoudelijke ondersteuning ook in het vizier dient te houden. Vaak wordt de inhoudelijke 

ondersteuning ‘afgetapt’ van de gemeentelijke organisatie; de griffie is primair gericht op de processen, de 

procedures en de positionering van de gemeenteraad. De vraag van de raadsleden is een signaal om ook in de 

komende periode breed zicht te houden op de gemeentelijke beleidsterreinen en op hoofdlijnen raadsleden 

verder te helpen. Het gaat daarbij naar mijn mening niet om de technische inhoudelijke ondersteuning. 

Naar mijn mening dient de griffier de raad inhoudelijk te ondersteunen bij vragen als ‘wat behoort tot de 

bevoegdheid van de raad’, ‘op welke manier kan de raad invulling geven aan die bevoegdheid’, ‘ondersteuning 

bij het opstellen van moties en amendementen en het (desgevraagd) spiegelen van raadsleden en fracties over 

hun manier van aanpak van het raadswerk’. 

Iets meer dan de helft van de raadsleden (55%) wenst dat de griffier meer aandacht besteedt aan de procedurele 

ondersteuning. Dat is een kerntaak voor griffiers die blijkbaar nog niet tot volledige bloei is gekomen. 

Het gaat daarbij onder andere om de hulp bij de procedures en termijnen en de vereisten voor moties en 

amendementen.

In de laatste jaren is een andere trend waarneembaar: ook van de griffie dient onderzocht te worden of het  

niet wat anders kan. Het is een terechte vraag. Allereerst bestaan griffies nu meer dan een decennium: 

onderzoek gericht op doelmatigheid en doeltreffendheid komen dan om de hoek kijken. Ten tweede is het  

in een tijd van bezuinigingen heel goed dat de griffier ook de eigen raadsondersteuning ijkt. Vragen daarbij 

zijn onder andere: 

yy Is de efficiency van de griffie meegegroeid met het efficiënter organiseren van de stukkenstroom?  

De laatste vijf jaren is de digitalisering van de stukkenstromen van de griffie naar de raad in een 

stroomversnelling geraakt. Leeskamers van gemeenteraden zijn opgeheven, stukken worden niet meer 

met de post verstuurd, grote aantallen documenten zijn door raadsleden vanuit de huislijke leunstoel in 

te zien. Het heeft grote gevolgen gehad voor het griffiewerk; uitvoerende werkzaamheden werden minder, 

informatiseringwerk kwam deels er voor in de plaats.

yy Is de samenstelling van de griffieformatie voldoende gericht op de wensen uit de gemeenteraad?  

De secretariële werkzaamheden (het organiseren en ordenen van de stukkenstroom) hadden in het begin 

van het griffietijdperk de grootste aandacht, het accent is nu duidelijk verlegd naar de procedurele en 

inhoudelijke ondersteuning. 

yy Is de capaciteit van griffie aanwezig en zijn de competenties van de griffier en zijn medewerkers voldoende 

gericht om de gewenste procedurele en inhoudelijke ondersteuning te leveren? 

De omvang van de griffies is nog steeds niet groot en valt in het niet bij die van de overige gemeentelijke 

organisatie. Toch wordt ook van een griffier gevraagd de effectiviteit en efficiency van de griffie te 

stimuleren. Gemeenteraden vragen hetzelfde van de grote gemeentelijke dienst van het college.  

Griffiers dienen de politieke antenne te hebben dat eigen initiatief op het aspect van de bedrijfsvoering 

nodig is.

1) ‘De griffier gewaardeerd 2011. Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden’, 

Vereniging van Griffiers, april 2011, bladzijde 12
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De griffie en de bestuurlijke trends

De komende jaren staan de gemeenteraden voor een groot aantal uitdagingen. Het Kabinet 

Rutte-Asscher hevelt het organiseren van de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de Algemene 

wet bijzondere ziektekosten over naar de gemeenten. De uitvoering van de Participatiewet gaat naar 

de gemeenten. Het vergt een integrale aanpak van begeleiding naar (beschut) werk en noodzakelijke 

inkomensondersteuning voor vrijwel alle kwetsbare groepen. De gemeenten worden verantwoordelijk  

voor de jeugdzorg. Het gaat om de provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming en –reclassering, de  

jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren.

Er komen dus een aantal extra domeinen en daarmee samenhangende financiën en bezuinigingen naar 

de gemeentelijke huishouding die een flink beslag leggen op de volksvertegenwoordigende taak, de 

kaderstellende taak en de controlerende taak van de gemeenteraad. Het gemeentefonds zal bijna verdubbelen. 

Naar mijn mening wordt onderschat wat de impact daarvan is op de werkwijze van de raad en op de 

griffieprocessen. 

Allereerst is er een heel praktisch vraagstuk. Veel raden worstelen al met de grote hoeveelheid van 

vergaderingen. Raadsleden koesteren de wens meer tijd te hebben voor de volksvertegenwoordigende 

taak. De drie nieuwe domeinen vergen informerende bijeenkomsten, opiniërende vergaderingen en 

raadsvergaderingen met besluitvorming. Ook kunnen raden kiezen voor het actief betrekken van inwoners, 

instellingen en organisaties bij de beleidsvorming. Het betekent dat prioriteiten moeten worden gesteld, de 

organisatie van vergaderingen moet worden bezien en er wellicht een andere verhouding moet komen tussen 

college en raad om één en ander behapbaar te houden. Extra inzet door de griffie om het goed te organiseren 

zal onontkoombaar zijn.

Ten tweede het volgende: de wijze waarop de raad invulling moet geven aan de nieuwe taken is nog lang niet 

uitgekristalliseerd. Welke beleidsruimte komt er voor gemeenten? Welke keuzemogelijkheden zijn er voor de 

gemeenteraden? Hoe worden de bezuinigingen verwerkt? Worden extra gemeentelijke middelen beschikbaar 

gesteld? Op welke manier worden de raden in de positie gebracht een afgewogen keuze te maken? Hoe wordt 

de bevoegdheidsverdeling tussen college en raad? Het zijn procedurele en inhoudelijke vragen waarbij ook de 

griffie een actieve rol moet nemen om de raad van advies te dienen.

Ten derde moet ook de wijze van controle op de nieuwe beleidsvelden de aandacht krijgen.  

Het gaat om enorme budgetten, met grote bezuinigingen en veelal een kwetsbare groep inwoners  

die gebruik maakt van de faciliteiten. Enerzijds moet de controle gericht zijn op het beheersbaar houden 

van de uitgaven. Anderzijds moet de raad actief de vinger aan de pols houden of kwetsbare groepen niet 

onevenredig zwaar getroffen worden door het nieuwe gemeentelijke beleid. Ook bestaat de kans dat  

door het te leveren maatwerk incidenten meer de gemeentelijke agenda gaan beheersen (denk aan de 

voorbeelden bij de jeugdzorg, -bescherming en –reclassering). Daar moet een werkvorm en balans voor 

gevonden worden.

Een goede invulling van die extra taken vraagt dus prioriteitstelling, andere vormen van participatie 

met inwoners en de opzet van een doelmatige controle. Extra en andere inzet vanuit de griffie is daarbij 

onontkoombaar.
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Een aantal gemeenten kan deze uitbreiding van taken nog op eigen kracht oppakken. De meeste gemeenten zullen 

echter vormen van samenwerking (moeten) zoeken, worden geconfronteerd met verzoeken tot samenwerking of 

gaan het pad van herindeling op. Op welke terreinen wordt er samengewerkt? Welke beleidsvrijheid blijft er voor 

de eigen gemeente over? Met welke gemeenten wordt samengewerkt? Wat zijn de gevolgen van de samenwerking 

voor de gemeente op de langere termijn? Een actieve rol van de raad, de democratische inbedding en een goede vorm 

van controle van de samenwerking verlangen extra aandacht van de griffie voor de positie van de raad. Wanneer 

herindeling in het vizier komt, dan is de raad in het bijzonder aan zet. Het is de meest vergaande beslissing in een 

gemeente. Een actieve rol van de direct verkozen volksvertegenwoordigers is onmisbaar. Colleges kunnen andere 

belangen hebben waardoor het blikveld verengd is. De eigen bestuurskracht moet ook door de raad worden bezien, 

de keuze van de fusiegemeenten worden gewogen en de gevolgen voor de eigen inwoners en personeel worden 

ingeschat. Herindeling vraagt een goed besluitvormingsproces met een krachtige kaderstellende rol van de raad en 

deskundige en onafhankelijke ondersteuning om een goede afweging mogelijk te maken.

De schaalvergroting in gemeenteland zet door. Het aantal gemeenten in Nederland daalt sterk.  

Het navolgende staatje2) illustreert de daling.

Jaar (d.d. 1 januari) Aantal gemeenten

1993 646

1998 548

2003 489

2008 443

2013 408

In twintig jaar tijd is het aantal gemeenten met 238 verminderd.3) Wanneer die daling doorzet, is in 2033 het 

aantal gemeenten gedaald tot 170 (met een gemiddelde van ongeveer 100.000 inwoners). Juist vanwege de 

overheveling van taken is de kans groot dat de daling versneld wordt voortgezet.

Wanneer gemeenten worden samengevoegd, worden ook griffies samengevoegd. Zoals ook voor de 

gemeentesecretaris en de burgemeester geldt: in iedere gemeente is slechts één griffier. Vaak maakt de nieuwe 

raad de keuze een griffier ‘van buiten’ te werven. Die keuze is veelal begrijpelijk. Er komt dan iemand met een 

frisse blik die geen banden heeft met een oude gemeente. Belangrijker is dat een grotere gemeente meer vraagt 

van een griffier. De schaal is groter, de strategische kracht van de griffier wordt belangrijker, meer leidinggevende 

capaciteiten worden gevraagd, de werkprocessen zijn ingewikkelder en het is van raadsbelang dat er een goed 

evenwicht is in de bestuurlijke driehoek. Samenvoeging van griffies brengt ook met zich mee dat werkprocessen 

van de samengevoegde gemeenten gestroomlijnd kunnen worden. De uitvoerende werkzaamheden worden 

minder. Een grotere raad zal meer procedurele en inhoudelijke ondersteuning vragen. De kwaliteit en de 

kwantiteit van de nieuwe griffie moet daarop worden ingericht. In grotere gemeenten met meer taken en naar 

verhouding minder raadsleden kan de band met de inwoners losser worden. Juist in die situaties (en zeker vlak 

na een herindeling) moet er voldoende tijd en ruimte voor raadsleden zijn om de volksvertegenwoordigende taak 

vorm te geven. Het vraagt om een alerte griffie die veelzijdig inzet op de verschillende participatievormen in het 

belang van een bloeiende plaatselijke democratie.

2)  Bron; Centraal Bureau voor Statistiek
3)  Opvallend is dat ondanks de forse daling van het aantal gemeenten het aantal provincies niet is gedaald
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Wees zuinig

Gemeenteraden zijn al een aantal jaren in de weer met bezuinigingen. Daarbij wordt ook terecht gekeken naar 

het eigen takenpakket en de organisatie van de ondersteuning door de griffie. Mijn indruk is dat er meestal 

heel zorgvuldig wordt onderzocht of het niet efficiënter kan. Zo is de digitalisering van de stukkenstroom niet 

alleen bedoeld om het leven van een raadslid aangenamer te maken, maar is er bijna altijd ook een bezuiniging 

op de facilitaire dienst mee te bereiken. Op die manier is het mogelijk efficiënter te werken met minder 

kosten.

Ook wordt bijvoorbeeld bespaard op de kosten van de notulering omdat andere vormen van registratie 

daarvoor in de plaats zijn gekomen. Bij kleine specialistische griffiefuncties kan het de vraag zijn of die niet 

efficiënter ingehuurd kunnen worden van de ambtelijke staf. In veel gevallen is het mogelijk daar goede 

afspraken over te maken. Nauwkeurige doorlichting van de raadsuitgaven en inzet van de griffie is ook voor de 

griffier een noodzakelijke expertise.

Soms wordt naar mijn mening een kortzichtige manier van zuinig zijn zichtbaar. Een griffier verlaat zijn post 

of gaat met pensioen en de gemeenteraad besluit de formatie van de griffiersfunctie te verminderen en/of de 

inschaling ervan te verlagen. Op deze wijze wordt bespaard op de loonkosten, de bezuiniging wordt ingeboekt 

en tevreden leunt de gemeenteraad achterover; ook de griffie heeft haar bijdrage geleverd en in de huidige 

tijd valt er altijd wel iemand te vinden die het voor lager loon en minder uren wil doen. Met alle respect voor 

de betreffende gemeenteraden is de kortzichtigheid de volgende: te weinig wordt rekening gehouden met de 

bestuurlijke trends. Alle gemeenten krijgen te maken met extra taken, met processen van intergemeentelijke 

samenwerking, met nieuwe verhoudingen tussen raad en college en met vormen van horizontaal toezicht. 

Gemeenteraden die bezuinigen op de functie en formatie van de griffier menen dus met een griffier van een 

lager niveau en met minder uren de komende grote uitdagingen aan te kunnen.

De kosten van de gemeenteraad bestaan in grote lijnen uit de vergoedingen voor raadsleden (eventueel 

plus commissieleden), de accountant, de rekenkamercommissie, de griffie, de vergaderzalen, representatie 

en ondersteuning door het overige ambtelijk apparaat. In de gemeente waar ik griffier ben, zijn die kosten 

omstreeks 0,7% van de totale gemeentelijke uitgaven; de kosten van het leven in een gemeentelijke democratie. 

In de loop van de dualiseringsjaren is er sprake geweest van heel geleidelijk dalend percentage. De totale 

gemeentelijke uitgaven stijgen gestaag vanwege de extra taken en de kosten van de gemeenteraad blijven 

ongeveer op hetzelfde niveau. Het beeld geldt naar mijn waarneming voor veel gemeenteraden: indirect wordt 

er dus al een redelijk aantal jaren efficiënter gewerkt door de griffie. In het verlengde hiervan is het mijns 

inziens een logische gedachtegang wanneer een heel klein deel van de komende decentralisatiemiddelen 

wordt ingezet ter versterking van de lokale democratie. Democratie en daarmee samenhangende processen en 

ondersteuning zijn schaars en ook iets om zuinig op te zijn.
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De resultaten van de enquête
 Bert Schudde
 Ko de Ridder

Beschouwingen over de stelling:  

‘De verschraling van de griffiersfunctie is een kans voor de griffier en raad om de (griffie)processen  

terug te brengen naar de core business’

Inleiding

De tien (veronderstelde) trends zijn vertaald in stellingen: vijf stellingen per thema. Deze stellingen zijn  

aan alle 481 griffiers in het land (van gemeenten, provincies en deelgemeenten) voorgelegd. De respons was  

58 procent; 281 griffiers hebben de enquête geheel of gedeeltelijk ingevuld.1)

De vijf stellingen hebben steeds dezelfde ordening: eerste een feitelijke omschrijving van de (veronderstelde) 

trend, dan een verwachting over toekomstige ontwikkelingen, gevolgd door een statement over 

ontwikkelingen in het recente verleden. De vierde stelling bevat een oordeel en de vijfde stelling gaat steeds 

over de rol van de griffier in deze veranderende omstandigheden. 

Kaderstellende functie en schaalvergroting

De kaderstellende functie, één van de drie centrale taken die sinds de dualisering aan de gemeenteraden 

worden toegeschreven, betekent dat de raad de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid bepaalt.  

Het onderscheid tussen hoofdlijnen en (uitvoerings)details is niet op voorhand gegeven. Dat neemt niet 

weg dat, om deze functie naar behoren te vervullen, het zwaartepunt van de beleidsvorming bij de raad 

dient te liggen. Dit zou wel eens op gespannen voet kunnen staan met een trend die zich op steeds meer 

beleidsterreinen lijkt voor te doen: intergemeentelijke samenwerking in enigerlei vorm en de daaraan 

verbonden schaalvergroting van de taakbehartiging. Een gemeenschappelijke taak vergt beleidsvorming  

op bovengemeentelijk niveau, en welke voorzieningen ook getroffen worden om de afzonderlijke 

gemeenteraden een rol te laten spelen, de druk om alles aan het bestuur van het samenwerkingsverband  

over te laten kan in de praktijk heel groot zijn.

1)  Een volledige weergave van de resultaten is te vinden in het rapport dat door het onderzoeksbureau Pro Facto 

over de enquête is opgesteld
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Ruim driekwart van de respondenten is het eens met de feitelijke constatering dat de invloed van de raad 

afneemt op beleidsterreinen die door een samenwerkingsverband worden behartigd. Een grote minderheid 

van de respondenten (45 %) heeft de afgelopen jaren ervaren dat de zeggenschap van de eigen raad als gevolg 

van dit soort schaalvergroting kleiner werd, en een meerderheid van de respondenten (63 %) verwacht dat deze 

trend zich zal doorzetten en dat de eigen raad in de toekomst minder te zeggen zal krijgen. Zowel de ervaren 

als de verwachte vermindering aan zeggenschap vindt met vooral in de kleinere gemeenten.

N=281 / getallen in %
Geheel 
oneens

Oneens Neutraal Eens
Geheel 

eens

De invloed van de raad neemt af door schaalvergroting en deelname aan 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

2 9 13 59 17

Ik verwacht dat mijn raad de komende drie jaar minder zeggenschap zal krijgen door  
schaalvergroting en deelname aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (A) 

3 15 18 52 11

De afgelopen drie jaar heeft mijn raad minder zeggenschap gekregen door 
schaalvergroting en deelname aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (A)

5 24 26 37 8

Het is goed dat gemeenten uit kwaliteitsoverwegingen inzetten op schaalvergroting 
en deelname aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, ook al gaat dit ten 
koste van de invloed van de raad

6 21 27 41 5

De griffier heeft een belangrijke rol in het positioneren van de raad in zijn 
verschillende taken bij schaalvergroting

1 5 14 57 23

(A)  Griffiers van kleinere gemeenten zijn het vaker met deze stelling eens

De hamvraag is uiteraard of de (veronderstelde) voordelen van schaalvergroting – meer effectieve en efficiënte 

taakbehartiging – opwegen tegen dit verlies aan zeggenschap. Een derde van de respondenten vindt van niet; 

bijna de helft denkt er positief over. Een grote meerderheid (80 %) is van mening dat de griffier een belangrijke 

rol heeft als het er om gaat de positie van raad bij gezamenlijke uitvoering van taken te bewaken.

Vertegenwoordigende functie en het politiek debat

De vertegenwoordigende functie is de tweede taak van de gemeenteraad die in het dualiseringsmodel van 

de gemeentelijke politiek centraal is komen te staan. In een vergaande variant van het dualiseringsdenken 

staat de raad eendrachtig tegenover B&W als de hoeder van het algemeen belang van de burgers die 

men vertegenwoordigt. Belangentegenstellingen lijken in deze gedachtegang genegeerd te worden. De 

representatie van een specifiek belang in de raad wordt dan al gauw gezien als ‘cliëntelisme’: het politieke 

ambt wordt gebruikt voor het verlenen van diensten aan een achterban van (potentiële) kiezers. In een heel 

andere benadering wordt politiek juist gelijk gesteld met belangenstrijd; belangentegenstellingen zijn dan 

de brandstof van het politieke debat en de raad is het forum waar de belangenstrijd wordt uitgevochten. 

Zo bezien impliceert de vertegenwoordigende functie altijd de vertegenwoordiging van deelbelangen. 

De genuanceerde dialoog over dit thema van Bolt en Huitema (hoofdstuk 3) laat zien dat de politieke 

werkelijkheid zich tussen deze twee polen beweegt.

Hoe ervaren de griffiers deze problematiek? Een meerderheid van de respondenten (58 %) vindt het schadelijk 

indien raadsleden ‘deelbelangen vertegenwoordigen in plaats van het algemeen belang’. Ruim veertig procent 

rekent het tot de verantwoordelijkheden van de griffier om ‘de gerichtheid van raadsleden op deelbelangen 

te temperen’. Een grote minderheid (45 %) is het eens met de stelling dat de raadsleden in de eigen gemeente 
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vaak deelbelangen vertegenwoordigen; een derde van de respondenten is het daarmee oneens. Weinig 

griffiers echter bespeuren hier een trend: slechts dertien procent is van opvatting dat het representeren van 

deelbelangen de afgelopen drie jaar is toegenomen. Vooral die griffiers die al meer dan tien jaar in functie 

zijn en die daardoor een langere periode kunnen overzien zijn het niet met deze stelling eens: niets nieuws 

onder de zon dus. Eén vijfde van de respondenten neemt aan dat de eigen raadsleden in de toekomst vaker 

‘alleen maar deelbelangen’ zullen vertegenwoordigen – een kleine tachtig procent verwacht geen nieuwe 

ontwikkelingen. Vooralsnog lijkt hier dus geen sprake van een trend.

N=281 / getallen in %
Geheel 
oneens

Oneens Neutraal Eens
Geheel 

eens

Mijn raadsleden vertegenwoordigen vaak deelbelangen in plaats van het algemeen 
belang (A)

2 30 23 41 4

Mijn raadsleden zullen de komende drie jaar vaker alleen maar deelbelangen 
vertegenwoordigen

4 37 37 21 1

De afgelopen drie jaar zijn mijn raadsleden vaker dan voorheen alleen maar 
deelbelangen gaan vertegenwoordigen (B)

6 45 36 12 1

Het is schadelijk wanneer raadsleden deelbelangen vertegenwoordigen in plaats van 
het algemeen belang

3 16 24 45 13

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de griffier om de gerichtheid van 
raadsleden op deelbelangen te temperen

6 25 27 39 3

(A)  Griffiers in kleinere (tot 25.000 inwoners) en grotere (50-100.000 inwoners) gemeenten zijn het vaker met deze stelling eens;  

griffiers in 100.000+ gemeenten minder vaak 

(B)  Griffiers die al lange tijd hun functie uitoefenen (10 jaar of langer) zijn het minder vaak met deze stelling eens

Schisma’s in de raad

Politiek is een moeilijk vak. Het vergt dat dat men politieke tegenstanders soms tot op het scherpst van de 

snede bestrijdt zonder dat deze strijd ontaardt in persoonlijke geschillen en vetes. Idealiter leidt de politieke 

strijd immers tot gemeenschappelijke standpunten, al dan niet in de vorm van een compromis. Indien 

persoonlijke tegenstellingen de overhand krijgen kan een raad niet meer goed functioneren als forum voor 

politiek debat. Ruim tachtig procent van de griffiers is het hier mee eens. Twee derde van de respondenten 

ziet voor de griffier een taak als bruggenbouwer weggelegd indien persoonlijke vetes de kwaliteit van 

het raadsdebat ondermijnen. Schisma’s in de raad doen zich met enige regelmaat voor. Een kwart van 

de respondenten onderschrijft de stelling dat in de eigen raad nogal eens een persoonlijke vete wordt 

uitgevochten. Afgaande op de cijfers lijken dit soort conflicten zich het meest voor te doen in gemeenten in de 

groottecategorie van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Het opstel van IJnema en de Jong (hoofdstuk 4) laat zien hoe politieke strijd kan verworden tot een soms 

langdurige persoonlijke vete tussen (groepen) raadsleden, welke omstandigheden daaraan bijdragen en hoe 

dit soort ontwikkelingen zouden kunnen worden afgeremd. Het is echter de vraag in hoeverre dit soort 

conflicten toeneemt. Is er sprake van een trend? Slechts een kwart van de respondenten zag in de voorgaande 

drie jaar een toename van persoonlijke vetes die in de raadszaal worden uitgevochten, en slechts elf procent 

verwacht een toename in de komende drie jaar. Het oordeel van de griffiers is dus overwegend dat hier geen 

sprake is van een trend.
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N=275 / getallen in %
Geheel 
oneens

Oneens Neutraal Eens
Geheel 

eens

In de vergaderingen van mijn raad worden nogal eens persoonlijke vetes 
uitgevochten (A) (B)

20 39 16 20 5

In mijn raad zal het de komende drie jaar vaker voorkomen dat persoonlijke vetes in 
de raadsvergadering worden uitgevochten (A)

13 44 32 10 1

Gedurende de afgelopen drie jaar was er in mijn raad een toename van persoonlijke 
vetes die in de raadsvergadering worden uitgevochten (A) (B)

24 40 12 20 4

Onderlinge vetes tussen fracties en/of raadsleden vormen een belemmering voor 
het debat

5 8 6 61 20

Bij persoonlijke vetes heeft de griffier een rol als bruggenbouwer tussen fracties, 
teneinde de kwaliteit van het raadsdebat te beschermen

2 11 23 57 7

(A)  Griffiers in grotere (50-100.000 inwoners) gemeenten zijn het vaker met deze stelling eens; griffiers in 100.000+ gemeenten minder vaak 

(B)  Griffiers die al lange tijd hun functie uitoefenen (10 jaar of langer) zijn het minder vaak met deze stelling eens;  

griffiers die minder lang (5-10 jaar) hun functie uitoefenen zijn het hier minder vaak mee eens

Fragmentatie in de raad

De kiezer is nog nooit zozeer op drift geweest als de afgelopen tien jaar. Daarover zijn politici en 

politicologen het wel eens. De grilligheid van het stemgedrag leidde in veel gemeenteraden tot een groot 

aantal verschillende fracties die even zovele oude en nieuwe politieke groeperingen vertegenwoordigen. 

Zestig procent van de griffiers die op de enquête hebben gereageerd vindt dat de eigen raad een ‘relatief 

groot aantal’ kleine fracties telt. Een groot aantal (kleine) fracties brengt niet alleen logistieke vraagstukken 

met zich mee (verdeling van spreektijd bijvoorbeeld), het kan ook de besluitvorming in de raad hinderen. 

Ruim de helft van de respondenten is van mening dat een relatief groot aantal kleine fracties het 

besluitvormingsproces in de raad bemoeilijkt. De Graaf en Hekman geven in hun opstel (hoofdstuk 5) 

een overzicht van dergelijke complicaties. De kleine fracties in een gefragmenteerde raad hebben weinig 

mogelijkheden voor specialisatie intern: elk raadslid ‘moet overal verstand van hebben’. Het gesprek 

tussen fracties is ingewikkelder naarmate er meer deelnemers zijn, en de hindernissen op weg naar 

overeenstemming zijn navenant groter. 

In hoeverre is hier sprake van een trend? Precies de helft van de respondenten heeft in de eigen raad het aantal 

kleine fracties de afgelopen jaar zien toenemen. Vooral griffiers van de gemeenten in de grootte categorie 

50.000 - 100.000 inwoners hebben deze ontwikkeling waargenomen. Een meerderheid (58 %) verbindt daaraan 

de conclusie dat de rol van de griffier als verbindende factor belangrijker wordt naarmate het aantal kleine 

fracties toeneemt. Een veel kleiner aantal (nog geen derde) verwacht dat deze trend zich de komende drie jaar 

zal voortzetten. Dat zou er op kunnen wijze dat deze trend van fragmentatie inmiddels zijn hoogtepunt heeft 

bereikt.
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N=270 / getallen in %
Geheel 
oneens

Oneens Neutraal Eens
Geheel 

eens

Mijn raad telt een relatief groot aantal kleine fracties (A) 9 23 9 42 18

Het aantal kleine fracties in mijn raad zal de komende drie jaar toenemen 3 32 39 24 3

Het aantal kleine fracties in mijn raad is de afgelopen drie jaar toegenomen (A) 16 27 8 37 13

Een relatief groot aantal kleine fracties bemoeilijkt het besluitvormingsproces in de raad 4 23 18 42 12

Als het aantal kleine fracties toeneemt wordt de rol van de griffier als verbindende 
factor tussen de fracties belangrijker 

3 18 21 53 5

(A)  Griffiers in grotere (50-100.000 inwoners)gemeenten zijn het vaker met deze stelling eens

Sociale media

Een onmiskenbare trend is de groei en verspreiding van de sociale media, de verzamelnaam voor digitale 

platforms waar mensen met elkaar in contact komen en informatie uitwisselen. Ook uit de gemeentelijke 

politiek zijn Sms, Whatsapp, Twitter en Facebook veel gebruikte vormen van communicatie geworden – voor 

communicatie tussen politici en burgers maar ook voor communicatie tussen politici onderling. Dit beeld 

wordt bevestigd door de uitkomsten van de enquête: bijna tachtig procent van de respondenten meldt dat het 

gebruik van sociale media tijdens de eigen raadsvergaderingen de afgelopen drie jaar is toegenomen en bijna 

eenzelfde aantal verwacht dat de trend zich de komende jaren zal doorzetten. Onder de griffiers van de kleine 

gemeenten is een relatief groot aantal dat niet zo gelooft in de opmars van de sociale media in de eigen raad.

N=271 / getallen in %
Geheel 
oneens

Oneens Neutraal Eens
Geheel 

eens

Het gebruik van sociale media door raadsleden tijdens de raadsvergadering 
beïnvloedt de uitkomst van het debat in de gemeenteraad

8 37 29 25 1

In mijn raad zal het gebruik van sociale media door raadsleden tijdens de 
raadsvergadering de komende drie jaar toenemen (A) 

0 8 16 65 11

In mijn raad is het gebruik van sociale media door raadsleden tijdens de 
raadsvergadering de afgelopen drie jaar toegenomen (A)

2 13 8 59 18

Het gebruik van sociale media door raadsleden tijdens de raadsvergadering is een 
punt van orde

4 24 17 47 8

De griffier zou moeten bevorderen dat er afspraken worden gemaakt over het 
gebruik van sociale media door raadsleden tijdens de raadsvergadering (B)

2 16 16 57 9

(A) Griffiers in kleine gemeenten zijn het minder vaak met deze stelling eens

(B) Griffiers in kleinere gemeenten zijn het vaker met deze stelling eens, griffiers in 100.000+ gemeenten minder vaak

Kamminga en Georgopoulou (hoofdstuk 6) beschrijven de confrontatie tussen het politieke systeem en 

de nieuwe media als een rots die gebeukt wordt door de branding. Zij bespreken allerlei pluspunten en 

minpunten van de opmars van de social media in de raadszaal. De meeste griffiers zien niet zoveel problemen 

in het gebruik van sociale media tijdens de raadsvergadering. Slechts een kwart van de respondenten beaamt 

de stelling dat het invloed heeft op de uitkomst van raadsdebatten. Wel vindt een meerderheid (55%) het een 

punt van orde. Een nog groter deel van de respondenten (66 %) acht het een taak van griffier om te bevorderen 
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dat er afspraken worden gemaakt over het gebruik van sociale media tijdens het raadsdebat. Deze opvatting 

vindt men vooral onder de griffiers van de kleinere gemeenten en veel minder bij de honderdplus gemeenten 

– en dat terwijl juist onder de griffiers van de kleine gemeenten een relatief klein deel een trend onderkent.

Integriteit

Integriteit van het openbaar bestuur is een thema in het publieke debat, zo constateren Middelkamp en 

Groenenboom terecht in hun bijdrage (hoofdstuk 7). Dat geldt zeker ook voor de integriteit van lokale politici. 

Het blijkt echter nog niet zo eenvoudig om vragen te beantwoorden die uit deze constatering voortvloeien. 

Is er een groei van het aantal integriteitsinbreuken of is de publieke bekendheid ervan toegenomen? Gaat het 

om een trend of een incident? En als het gaat om een trend, wat zijn daar dan de oorzaken van? Het opstel 

van de beide griffiers bevat een zorgvuldige analyse van deze en dergelijke zaken. Hoe denkt de gemiddelde 

griffier hier over?

Twee derde van de respondenten van de enquête lijkt van mening dat het om een reëel verschijnsel gaat. Zij 

zijn het eens met de stelling dat de eigen raad te maken heeft met integriteitsdilemma’s. Dat neemt niet weg 

dat de griffiers er ook oog voor hebben dat de kans op ontdekking van integriteitsvergrijpen is toegenomen. 

Eenzelfde percentage respondenten beaamt de stelling dat er door de toegenomen transparantie vaker 

integriteitsdilemma’s aan het licht zullen komen. Vrijwel alle respondenten zijn het er over eens dat de griffier 

een taak heeft in het bewaken van de integriteit van de raadsleden. 

Er is minder steun voor de gedachte dat het hier om een heuse trend zou gaan. Slechts ruim een derde van de 

respondenten zag de afgelopen drie jaar een toename van het aantal integriteitsdilemma’s en ongeveer een derde 

verwacht dat de eigen raad er de komende jaren meer mee te maken zal krijgen. Opvallend is het aantal griffiers dat 

over deze stelling geen mening had: bijna de helft. In de toekomst kijken lijkt voor dit onderwerp extra moeilijk.

N=270 / getallen in %
Geheel 
oneens

Oneens Neutraal Eens
Geheel 

eens

Mijn raad heeft te maken met integriteitsdilemma’s 3 17 14 55 11

Mijn raad zal de komende drie jaar vaker te maken krijgen met 
integriteitsdilemma’s (A)

1 17 47 29 6

De afgelopen drie jaar heeft mijn raad vaker te maken gekregen met 
integriteitsdilemma’s

4 37 20 31 8

Door toenemende transparantie in het bestuur zullen vaker integriteitsdilemma’s 
aan het licht komen

1 9 23 61 6

Naast de wettelijke taak van de burgemeester dienaangaande heeft ook de griffier 
een verantwoordelijkheid om de integriteit van de raadsleden te bewaken

1 1 6 70 21

Bestuurlijke participatie

Een bekend probleem met burgerparticipatie betreft de positie van de gemeenteraad. Wat blijft er over van de 

zeggenschap van de raad indien B&W scherpe afspraken maken met een actiegroep, een buurtcomité of een 

andere organisatievorm waarin burgers zich verenigen? De raad moet van goeden huize komen om een groep 
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burgers die denkt een deal met de gemeente te hebben alsnog teleur te stellen. Dit aloude probleem zou met 

de invoering van het dualisme wel eens een nieuwe betekenis gekregen kunnen hebben. Immers, het college 

staat sindsdien meer op afstand van de raad en zou zich wel eens minder gecommitteerd kunnen voelen om 

de raad bij de onderhandelingen met burgers te betrekken. De uitkomsten van die onderhandelingen worden 

dan als een fait accompli aan de raad voorgelegd en dat zou de kaderstellende en controlerende functies van 

de raad ondermijnen. Tegenover deze zienswijze staat de visie dat de raad burgerparticipatie juist zou kunnen 

aangrijpen om de volksvertegenwoordigende functie te versterken. Gehrke en Kunnen verkennen in hun essay 

(hoofdstuk 7) onder meer deze benadering. 

In de enquête is de eerste zienswijze aan de orde gesteld. Deze blijkt onder de griffiers betrekkelijk 

weinig aanhang te hebben. Slechts zes procent is het eens met de stelling: ‘door gebruik te maken van 

burgerparticipatie zet het college de raad buiten spel’. Daarentegen steunt zeventig procent de gedachte dat 

het een taak van de griffier is om de positie van de raad te bewaken als het college in de beleidsvoorbereiding 

met burgerparticipatie werkt.

N=271 / getallen in %
Geheel 
oneens

Oneens Neutraal Eens
Geheel 

eens

In mijn gemeente speelt burgerparticipatie een rol in het besluitvormingsproces 1 8 14 65 11

In mijn gemeente zal burgerparticipatie de komende drie jaar vaker een rol spelen 
in het besluitvormingsproces

0 5 23 61 11

In mijn gemeente is burgerparticipatie de afgelopen drie jaar steeds belangrijker 
geworden in het besluitvormingsproces

1 19 23 48 9

Door gebruik te maken van burgerparticipatie zet het college de raad buiten spel 13 67 14 5 1

De griffier dient de rol en bevoegdheden van de raad te bewaken wanneer het 
college gebruik maakt van burgerparticipatie

2 11 17 57 13

Is burgerparticipatie een trend? Driekwart van de griffiers rapporteert dat het in de eigen gemeente wordt 

toegepast en ruim de helft geeft aan dat het de afgelopen drie jaar steeds belangrijker is geworden. Bovendien 

verwacht ruim zeventig proces van de respondenten dat deze ontwikkeling zie de komende drie jaar zal 

doorzetten. Een echte trend dus, volgens de griffiers.

De relatie tussen griffier en voorzitter

De burgemeester van de gemeente is voorzitter van de gemeenteraad, maar ook voorzitter èn lid van het 

college van burgemeester en wethouders. Vanuit de dualistische systematiek bezien kan dit een probleem 

opleveren. Een van de centrale taken van de raad is immers de controlerende functie. Deze zou in het gedrang 

kunnen komen doordat de voorzitter van het controlerende orgaan dezelfde is als de voorzitter van het 

gecontroleerde orgaan. Daar staat een andere interpretatie tegenover: onder duale verhoudingen zouden 

raad en college gemakkelijk uit elkaar kunnen groeien en verzeild kunnen raken in loopgravenoorlogen en 

patstellingen. De personele unie in de figuur van een boven de partijen staande burgemeester zou dan het 

nodige tegenwicht kunnen bieden. In de enquête is de griffiers de stelling voorgelegd dat de twee rollen die 

de burgemeester vervult elkaar bijten. Bijna de helft van de respondenten is het met de stelling eens, ruim een 

kwart is het er niet mee eens en het resterende kwart is neutraal. 
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N=268 / getallen in %
Geheel 
oneens

Oneens Neutraal Eens
Geheel 

eens

Als griffier ben ik autonoom ten opzichte van de burgemeester 0 10 20 56 13

Ik verwacht de komende drie jaar een toename van de autonomie van de griffier ten 
opzicht van de burgemeester

1 29 48 20 3

De afgelopen drie jaar ben ik als griffier autonomer geworden ten opzichte van de 
burgemeester

4 25 38 30 4

De twee rollen die de burgemeester vervult bijten elkaar 4 23 27 37 10

De griffier dient geheel autonoom te zijn ten opzichte van de burgemeester 3 15 27 41 15

Meer specifiek is het vraagstuk, hoe de relatie tussen voorzitter en griffier moet worden ingevuld. Gaat 

men uit van de eerstgenoemde visie dan zou de griffier veel afstand tot de voorzitter moeten bewaren. In 

het verlengde van de tweede visie ligt een sterke samenwerkingsrelatie meer voor de hand. Lambek en van 

Leeuwen bespreken in hun essay (hoofdstuk 8) de ins en outs van de verschillende manieren om de relatie 

vorm te geven. In de enquête is gefocust op de autonomie van de griffier ten opzichte van de burgemeester. 

De meeste griffiers (bijna zeventig procent) beschouwen zichzelf als autonoom in hun relatie met de 

burgemeester. Een veel kleinere meerderheid (56 %) vindt ook dat de griffier autonoom behoort te zijn. Dit 

verschil tussen Sein en Sollen is niet zomaar te verklaren.

Er is uit de cijfers geen duidelijke trend naar meer of naar minder autonomie af te leiden. Met de stelling dat 

de eigen autonomie de afgelopen drie jaar is toegenomen was een derde van de respondenten het eens, een 

derde was het oneens en een derde was neutraal. Voor de komende drie jaar verwacht slechts ruim twintig 

proces een toename van de eigen autonomie ten opzichte van de burgemeester. Bijna de helft is neutraal.

Een gemeenschappelijke bestuursdienst

Samenwerkingsverbanden voor specifieke taken vormen niet de enige manier waarop kleinere gemeenten 

proberen de organisatorische schaal in overeenstemming te brengen met de operationele schaal waar 

de taak om vraagt. Een relatief nieuwe loot aan de stam van schaaloplossingen is de gemeenschappelijke 

bestuursdienst. Samenwerkende gemeenten brengen dan hun ambtelijke organisaties onder in één 

gemeenschappelijk ambtelijk apparaat dat alle taken van de aangesloten gemeenten voor zijn rekening 

neemt. De gemeenten behouden wel alle hun eigen raad, hun eigen college van B&W en hun eigen griffier en 

gemeentesecretaris. Een voorbeeld van zo’n combinatie is de bestuursdienst van de gemeenten Ommen en 

Hardenberg. De griffiers van deze beide gemeenten, Tenkink en Droste, bespreken het functioneren van de 

raad in zo’n constellatie (hoofdstuk 10).

Heel wijd verspreid is deze aanpak nog niet. Twaalf procent van onze respondenten bevestigt dat er in de eigen 

gemeente een gemeenschappelijke bestuursdienst is. Dit cijfer lijkt nog enigszins geflatteerd, wellicht doordat 

er verschillende interpretaties zijn van de term ‘gemeenschappelijke bestuursdienst’. Is deze organisatievorm 

een trend? Een kwart van onze respondenten verwacht er de komende drie jaar mee te maken te krijgen – voor 

zo’n ingrijpende innovatie als deze is dat een groot aantal. 
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N=265 / getallen in %
Geheel 
oneens

Oneens Neutraal Eens
Geheel 

eens

In mijn gemeente is er een gemeenschappelijke bestuursdienst 32 40 15 9 3

Ik verwacht dat mijn raad de komende drie jaar te maken krijgt met een 
gemeenschappelijke bestuursdienst

15 31 30 20 5

Indien de gemeente participeert in een gemeenschappelijk (bestuurs)dienst verandert 
de rol van griffier van inhoudelijk adviseur naar lobbyist voor de eigen raad (A) (B)

5 26 49 19 1

Indien de gemeente participeert in een gemeenschappelijke (bestuurs)dienst zou de 
griffier zich meer als inhoudelijk adviseur dan als een lobbyist voor de raad moeten 
opstellen

2 12 50 32 5

(A) Griffiers in kleinere gemeenten (tot 50.000 inwoners) zijn het minder vaak met deze stelling eens

(B)  Griffiers in 100.000+ gemeenten zijn het vaker met deze stelling eens

Men zou kunnen verwachten dat een gemeenschappelijke bestuursdienst de rol van de griffier aanzienlijk 

verandert. Als verbindingsschakel met de ambtelijke dienst zou de griffier er wellicht voor moeten gaan 

zorgen dat de eigen raad en de eigen gemeente een toereikend aandeel uit de gemeenschappelijke pot 

krijgt, in termen van werktijd, ambtelijke prioriteiten en wat dies meer zij. De griffiers denken daar in 

grote meerderheid anders over. Slechts twintig procent is het eens met de stelling dat de griffier onder 

die omstandigheden een lobbyist voor de eigen raad wordt en een nog kleiner deel is het oneens met de 

omgekeerde stelling. De griffiers van de grote gemeenten zijn meer dan gemiddeld van mening dat de griffier 

een lobbyist zal worden in geval de gemeente participeert in een bestuursdienst. Dit is opvallend omdat het 

fenomeen zich tot de kleinere gemeenten beperkt, gemeenten waarvan juist minder de griffiers deze stelling 

onderschrijven. De helft van de respondenten staat neutraal is ten opzichte van beide stellingen – wellicht 

omdat het fenomeen gemeenschappelijke bestuursdienst hen onvoldoende bekend is. 

Verschraling van de griffiersfunctie

De gemeentefinanciën verkeren in zwaar weer. Op zoek naar bezuinigingen is geen begrotingspost 

onschendbaar. Ook de financiering van het werk van de gemeenteraad ontkomt vaak niet aan het snoeimes. 

In de ene gemeente wordt de reductie van de ambtelijke ondersteuning van de raad op gelijke wijze gekort als 

de rest van het ambtelijk apparaat. In andere gemeenten is juist de griffie een object voor extra bezuinigingen 

en in weer andere gemeenten wordt de griffiefunctie met opzet ongemoeid gelaten. Van der Meulen zet dit 

soort keuzen in zijn bijdrage (hoofdstuk 11) in een breder perspectief. De meeste griffiers die de enquête 

hebben ingevuld (76 %) zijn van mening dat bezuinigingen op de griffiersfunctie een inbreuk vormen op een 

volwaardige ondersteuning van de raad. Ongeveer een zelfde deel meent dat de griffier dient op te komen 

tegen dat soort bezuini gingen. Zeventig procent vindt overigens dat de bestaande formatie in de eigen 

gemeente voldoet. Vooral griffiers van kleinere gemeenten delen deze mening niet.

Is het korten op de griffiersfunctie een trend? Een vijfde ( 22 %) van de respondenten rapporteert dat de 

formatie op de eigen griffie de afgelopen drie jaar is afgenomen. Bijna zeventig proces meldt dat zulks niet 

het geval was. Ongeveer eenzelfde gedeelte (21 %) verwacht de komende drie jaar met een reductie te maken 

te krijgen. Als er al sprake is van een trend dan is het een sluipende ontwikkeling. Nader onderzoek naar de 

feitelijke bezetting kan daarover uitsluitsel bieden. 
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N=268 / getallen in %
Geheel 
oneens

Oneens Neutraal Eens
Geheel 

eens

In mijn gemeente is voldoende formatie beschikbaar voor de griffiersfunctie (A) 4 15 10 57 13

Ik verwacht dat de formatie voor de griffiersfunctie de komende drie jaar af zal 
nemen 

10 46 23 18 3

De afgelopen drie jaar is de formatie voor de griffiersfunctie afgenomen (B) (D) 22 47 10 18 4

Indien de formatie voor de griffiersfunctie in mijn gemeente terugloopt wordt de 
raad niet langer volwaardig inhoudelijk ondersteund

2 11 11 51 25

De griffier dient op te komen tegen reductie van de formatie voor de  
griffiersfunctie (C)

1 5 14 53 26

(A) Griffiers in kleinere gemeenten (tot 50.000 inwoners) zijn het minder vaak met deze stelling eens

(B) Griffiers in 100.000+ gemeenten zijn het vaker met deze stelling eens

(C) Griffiers in kleine gemeenten (tot 25.000 inwoners) zijn het vaker met deze stelling eens;  

griffiers in 100.000+ gemeenten zijn het hier minder vaak mee eens

(D) Griffiers die minder dan 5 jaar hun functie uitoefenen zijn het vaker met deze stelling eens

Trends in de lokale democratie

Wat zijn de meest belangrijke ontwikkelingen in het lokale politiek, en met welke zaken zal het volgens de 

geënquêteerde griffiers niet zo’n vaart lopen? In de figuren 1 t/m 4 worden de belangrijkste bevindingen 

samengevat. Figuur 1 laat zien wat naar het oordeel van de respondenten in de huidige situatie het relatieve 

belang van de verschillende issues in hun gemeenten is. Boven aan staan de kwesties van schaalvergroting en 

burgerparticipatie. Vetes, sociale media en een gemeenschappelijke bestuursdienst hebben thans gemiddeld 

niet zoveel gevolgen voor het functioneren van de raad. Van de aangelegenheden die de afgelopen drie jaar 

steeds belangrijker zijn geworden staat social media met stip boven aan, gevolgd door burgerparticipatie 

en fragmentatie in de raad (zie figuur 2). Schisma’s in de raad (vetes en deelbelangen) eindigen samen 

met de griffieformatie onderaan als het gaan om de recente ontwikkelingen. Ook voor wat betreft de 

verwachtingen voor de komende drie jaar krijgen social media en burgerparticipatie de meeste stemmen en 

eindigen schisma’s en formatie onderaan (zie figuur 3). Het belangrijkste verschil tussen recente en komende 

ontwikkelingen is de betekenis van schaalvergroting voor het functioneren van de raad. Social media, 

burgerparticipatie en schaal zijn de echte trens van de toekomst, zo lijkt het, met alle drie een score van boven 

de zestig procent. Alle andere thema’s scoren minder dan veertig procent.

 Van alle ontwikkelingen krijgt integriteit de meeste stemmen als het gaat om de actieve betrokkenheid van 

de griffier met het issue (zie figuur 4). De drie trends schaal, burgerparticipatie en social media vergen volgens 

een meerderheid van boven de vijfenzestig procent actieve betrokkenheid van de griffier. Alleen de thema’s 

deelbelangen en bestuursdienst eindigen onder de vijftig procent. 
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Figuur 1: Percentage (geheel) eens met de stelling omtrent de 

huidige situatie

Figuur 3: Percentage (geheel) eens met de stelling omtrent de 

verwachte trend voor de komende 3 jaar

Figuur 2: Percentage (geheel) eens met de stelling over de trend 

in de afgelopen 3 jaar

Figuur 4: Percentage (geheel) eens met de stelling omtrent de 

rol van de griffier
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De opvattingen over de rol van de griffier en de verwachtingen omtrent de toekomstige ontwikke lingen lopen niet 

geheel parallel (zie figuur 5). De grootste discrepantie ligt misschien voor de hand: hoewel de meeste respondenten 

geen grote neerwaartse bijstelling van de formatie van de griffie verwachten acht men het onderwerp van relatief 

groot belang voor de rol van de griffier. Bijna even groot is het verschil tussen de opvattingen omtrent trend en rol 

ten aanzien van het thema integriteit. Een vergelijkbaar verschil is er bij het onderwerp vetes. Het enige thema dat 

een hogere score voor de trend krijgt dan voor de rol van de griffier is social media. 
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Het ligt in de bedoeling om deze enquête periodiek opnieuw af te nemen. Herhaalde meting maakt het pas 

echt mogelijk om trends en ontwikkelingen op langere termijn vast te stellen.

Figuur 5: percentage (geheel) eens/oneens met de stellingen betreffende de rol van de griffier en de trend 
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 13

Ten slotte: microscoop en verrekijker
 Ko de Ridder

Microscoop

Achttien griffiers hebben zich ingespannen om de lezers van dit boek een inkijkje te bieden in verschillende 

aspecten van het functioneren van de lokale politiek in het algemeen en de gemeenteraad in het bijzonder. 

Tienmaal wordt de raad onder een vergrootglas gelegd, en tienmaal biedt de close up ons een analyse van een 

problematisch, uitdagend of prikkelend onderdeel van het raadswerk en van de rol van de griffier daarbij. 

De microscopische blik levert inzichten op die anders wellicht verborgen blijven. Een paar voorbeelden. 

De opmars van de sociale media is al tijden een trending topic. Kamminga en Georgopoulou brengen 

nauwkeurig in kaart wat de consequenties zijn van deze technologische vernieuwing voor het functioneren 

van gemeenteraden. Door de manier waarop Huitema en Bolt het geheel van het dienen van het algemeen 

belang, het behartigen van deelbelangen, belangenverstrengeling en cliëntelisme uiteen rafelen, ontstaat 

een duidelijk beeld van de problemen en opgaven waarmee de raad en de griffier in de praktijk worden 

geconfronteerd. De stap van belangenverstrengeling naar integriteitsschending is klein. Middelkamp en 

Groenenboom, die inzoomen op het vereiste van integriteit in het raadswerk, laten binnen de beperkingen 

van een essay alle aspecten van deze problematiek zien. Het motto waarmee zij hun beschouwing afsluiten 

(Integriteit van raadsleden: onze zorg, maar hun verantwoordelijkheid) zou wel eens voor veel meer aspecten van het 

functioneren van raden en staten kunnen gelden. Ook de andere essays bieden soms verrassende doorkijkjes 

in de ins en outs van de lokale politiek en in de rol van de griffier daarbij. De griffer verkeert in een bijzondere 

positie om verslag te doen van het wel en wee van het raadswerk. Wel van de raad maar niet in de raad. Grote 

betrokkenheid en toch een zekere distantie. De beschouwingen die uit deze bijzondere uitkijkpost zijn 

voortgekomen leveren ongetwijfeld stof voor verder doordenken en debat.

Telescoop

Het beeld van dichtbij wordt gecompleteerd door het gezichtspunt op grotere afstand. De enquête had tot 

doel om de tien aspecten van de lokale democratie, met wat meer distantie tot de casuïstiek van alle dag, in 

perspectief te plaatsen. Sommige respondenten voelden zich door de vraagstelling in een keurslijf gedrongen 

waarin ze zichzelf en hun eigen praktijkervaringen niet goed kwijt konden. Dat is niet ongewoon bij een 

survey onderzoek. De ondervraagden hebben weinig in de melk te brokken – anders dan scores op een 

vijfpuntsschaal aangeven. Alle antwoorden bij elkaar laten echter wel degelijk een beeld zien, een beeld met 

lage resolutie, globaal, maar wel landelijk en met een perspectief op ontwikkelingen in de tijd. Anders dan 

bij de aanvang van dit project werd gedacht, lijkt de lokale politiek met weinig ingrijpende veranderingen 

te worden geconfronteerd. De meest in het oog lopende kentering – de opmars van de sociale media – heeft 
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een technologische oorsprong. Schaalvergroting, de tweede trend, heeft ook een buitengemeentelijke 

oorsprong. De derde van de gesignaleerde ontwikkelingen, burgerparticipatie, heeft niet alleen een 

duidelijke gemeentelijke signatuur, maar is ook rechtstreeks verbonden met de lokale democratie. De aloude 

tegenstelling tussen directe democratie en vertegenwoordigende democratie is hierbij opnieuw aan de orde. 

En juist voor deze trend zou, meer dan voor een van de andere, kunnen gelden dat de dualisering belangrijk 

bijdraagt aan de manier waarop de kwestie zich in de huidige gemeente voor doet. Een college van B&W, met 

een geringere binding aan de raad, heeft allicht minder schroom om deals met groepen burgers te sluiten en 

daarmee de raad voor een fait accompli te stellen. 

Voor alle verwachte, of juist niet verwachte ontwikkelingen geldt hetzelfde: de toekomst zal moeten uitwijzen 

of zij zich daadwerkelijk doorzetten en op welke wijze. De verrekijker krijgt pas echt waarde indien hij 

regelmatig opnieuw ter hand wordt genomen om de horizon te verkennen. Dit boekje biedt daarvoor een 

uitgangspunt.
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Bijlage
 Achtergrondgegevens van de respondenten

Opleidingsniveau (N=267)

Percentage

MBO of vergelijkbaar 3%

HBO of vergelijkbaar 30%

WO of vergelijkbaar 67%

Omvang griffiersfunctie (deel)gemeenten in FTE (N=237)

Gemiddelde Std. Deviatie

Tot 25.000 inwoners 1,37 0,52

25-50.000 inwoners 2,33 0,63

50-100.000 inwoners 3,97 1,16

Meer dan 100.000 inwoners 7,99 3,90

Totaal 2,57 2,15

Omvang griffiersfunctie (deel)gemeenten in FTE per zetel (N=237)

Gemiddelde Std. Deviatie

Tot 25.000 inwoners 0,08 0,03

25-50.000 inwoners 0,10 0,03

50-100.000 inwoners 0,12 0,03

Meer dan 100.000 inwoners 0,20 0,09

Totaal 0,10 0,05
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Aantal fracties (deel)gemeenten in FTE (N = 236)

Gemiddelde Std. Deviatie

Tot 25.000 inwoners 6,12 1,42

25-50.000 inwoners 7,38 1,30

50-100.000 inwoners 9,38 1,59

Meer dan 100.000 inwoners 10,11 1,23

Totaal 7,33 1,89

Aantal jaren werkzaam als griffier (N = 266)

Percentage

Tot 5 jaar 25%

5 tot 10 jaar 30%

Langer dan 10 jaar 45%

Welke rol van de griffier vindt u het meest belangrijk: 
percentage dat rol op 1e plaats zet (N = 265)

Percentage

Inhoudelijk en procedureel 
adviseur van de raad

44%

Manager van politieke, 
bestuurlijke en ambtelijke 
processen

43%

Ontwikkelaar en bewaker  
van procedures

2% 

Logistieke ondersteuner  
van de raad

10% 






