
 

 

 

Motie  
Een sterke raad verdient een stevige griffie(r) 

 

  
  

 

 
De leden van de Vereniging van Griffiers; 
bijeen in Algemene Ledenvergadering op 4 oktober 2019; 
 
 
gelezen: 

- het Democratiepact, ‘Werk maken van de waarde van democratie’ van de Vereniging van Griffiers 
en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

- de Professionaliseringsagenda van de Vereniging van Griffiers 
 
overwegende dat: 

- een sterk lokaal bestuur en een vitale lokale democratie vragen om goed toegeruste griffiers, die 
investeren in de eigen ontwikkeling en professionalisering; 

- goede ondersteuning van de volksvertegenwoordigers ook wat mag kosten  
- gemeenteraden terughoudend zijn als het gaat om de investering van hun eigen ondersteuning 
- er door de Vereniging een verkenning wordt uitgevoerd naar de wenselijkheid en mogelijkheid van 

een norm voor de minimale omvang (fte) van de griffie. 
 

constaterende dat: 
- gemeenteraden door een toegenomen takenpakket, versnippering en snellere doorstroom van 

raadsleden baat hebben bij een goede ondersteuning, die naast operationele ondersteuning ook 
strategische advisering omvat; 

- de gemiddelde bezetting op een griffie 2,85 fte bedraagt; 
- de bezetting van veel griffies van kleine en middelgrote gemeenten hier onder zit; 
- griffiers van deze gemeenten daardoor vaak onvoldoende toekomen aan de strategische taken die 

in hun takenpakket zitten. 
 
spreekt uit dat: 

- de minimale omvang van de griffie bestaat uit een griffier, een plaatsvervanger/raadsadviseur en 
administratieve ondersteuning; 

 
roept de vereniging om: 

- steun voor deze minimale omvang te verwerven bij het Ministerie van BZK, de VNG, de andere 
beroeps- en belangenverengingen en de werkgeverscommissies; 

- in samenspraak met onze partners de meest effectieve strategie te bepalen om dit doel te 
bereiken. 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Bart Duursema (Olst-Wijhe, 17 zetels, 1,38 fte) 
Lia Randsdorp (a.i. Staphorst, 17 zetels, 1,67 fte) 
Kees Adriaanse, Woensdrecht 
Hans Nubé, Diemen  (21 zetels, 1,89 fte) 
René Tenkink, Ommen (17 zetels; 1,75 fte). 
Onno Rijkens  raadsgriffier Gemeente Delfzijl 
Mark Versteeg, Opmeer (15 zetels, 1 fte) 
Joke Laurens Janse - Oostdijk, Someren 
Robert Wassink, Noord-Oostpolder  
Henry Meerman, plv. griffier Hof van Twente (24 zetels, 2,4 fte)  
Berry van ’t Westeinde, Goirle 
Hans Sepers, Raadsgriffier Gorinchem 
Nelleke Both, griffier Baarn (1,88 fte) 
Werner Damman, Noordenveld  (23 zetels  en 16 plaatsvervangers; 2,3 fte) 
Robert Ros, Twenterand  (23 zetels; 2,2 fte) 
Frans van der Heide,  Leeuwarden 
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Maarten Janus, Hilvarenbeek: (17 zetels, 1,55 fte) 
Wilma Antes, Tholen 
Eric Lanning, Harderwijk 
Marieke de Lange, Hellevoetsluis 
Mariëtte van Erp – Sonnemans, Asten  
Esther Lans, Amersfoort 
Ruurd Palstra, Velsen 
Sabine de Kroon, Heemskerk 
Karin Zomer, Hellendoorn 
Frank Droste, Hardenberg  
Tineke Kramer- Klein, Appingendam 
Teun de Jong, Dantumadiel 
Josine Spier, Haarlem 
 
 


