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Eerst wordt gesproken over de toegevoegde waarde van de VNG-cie Raadsleden en 
Griffiers binnen de VNG.  
Men is het er over eens dat het ideaalplaatje zou zijn als raadsleden en griffiers goed 
vertegenwoordigd zijn in alle commissies, zodat het geluid van de raad daar ook doorklinkt. 
Ter illustratie wordt het proces rond de RES genoemd. Omdat dat nog lang niet zo is, moet 
de commissie R&G vooral blijven, maar we moeten proberen ook in de andere commissies 
te komen. 
 
De echt toegevoegde waarde van de commissie R&G is dat zij een agenderingsrecht 
hebben in het VNG-bestuur. Gesproken wordt over de mogelijkheid De cie Bestuur en 
Veiligheid te splitsen en het deel Bestuur te fuseren met R&G. Dit wordt wel gezien als 
toekomstmuziek. Wel zien de leden dat bestuurs- en democratieonderwerpen meer en 
andere aandacht krijgen in R&G. Doel moet dus zijn om minstens tegelijkertijd met de cie 
B&V onderwerpen te bespreken.  
 
Aandachtspunt is wel de wijze waarop modelverordeningen tot stand komen in de VNG. 
Daar mogen we als R&G commissie strakker inzitten. 
De inhoudelijke onderwerpen die worden genoemd als prioriteit: RES, WOO, democratische 
kwaliteit, regionalisering. 
 
Nancy Mosterman, die lid is van het College van Arbeidszaken, geeft aan dat het belangrijk 
is dat de werkgever van de griffiers meer invloed krijgt in de VNG-governance, i.c. het CvA. 
Dat zou de Nederlandse Vereniging van Raadsleden moeten zijn. Gewerkt wordt aan 
uitbreiding van het aantal griffiers en raadsleden in het CvA.  
 
Geert van Soest, lid van het hoofdbestuur van de VNG (als eigen griffier) geeft een beeld 
van de veelheid van onderwerpen die in het VNG-bestuur langs komen. Het zijn vrijwel 
allemaal inhoudelijke, geld-gerelateerde onderwerpen. Hij benadrukt het belang van elkaar 
op de hoogte houden wat er speelt om zo effectief mogelijk te kunnen zijn. Hij trekt daarin op 
met het raadslid in het VNG-bestuur, Robert Lieverse.  
  
Rolf Jongedijk zit in de commissie BBV(Besluit begroting en verantwoording) die heeft zich 
veel bezig gehouden met techniek, maar vooral ook om de raden beter te laten aansluiten bij 
de P&C-cyclus. Twee a drie keer per jaar brengt de commissie een “notitie” uit, die vaak 
best (goede) impact hebben voor het bevorderen van inzicht bij raadsleden in de cyclus. 
Hij wijst er nog eens op dat we de uitdaging hebben om bij al die professionals onder de pet 
te krijgen dat ze werken voor de gemeenteraden, voor het lekenbestuur. 
Dat geldt concreet zeker ook voor de financiële specialisten in gemeenten, die zich meer 
zouden moeten realiseren dat zij voor de raad werken. 
 
Robert van Dijk is lid van de VNG-commissie Informatiesamenleving. 
Hij licht de activiteiten toe: Het gaat vooral om de de (rol van de) raad(sleden) in digitale 
onderwerpen. Een ander nuttig punt is dat hij kijkt naar de praktische uitvoerbaarheid voor 
raden en griffies, bijvoorbeeld van de Wet Open Overheid. 



 
Hester legt uit dat er naast de formele commissies ook ambtelijk overleg is, met name ook 
tussen de beroepsgroepen. Daarbij is er stelselmatig weinig aandacht voor zaken als de 
kwaliteit van de democratie en regionalisering. Concreet voorbeeld was het ontbreken 
hiervan in de Visie 2030. Dat is door de VvG aangegeven.  
 
Renée Wiggers schetst de hoofdlijnen van het beleid van de VvG. Het jaarthema is 
leiderschap. 
Op de eerste plaats zijn er de lobby-activiteiten op het gebied van het ene griffiersprofiel, de 
uitbreiding van het aantal raadsleden en griffiers in het CvA en van het aantal griffiers in de 
VNG-commissies. 
Daarnaast aandacht voor onze rechtspositie, opleiding & training en internationale 
contacten. We werken goed samen met de NVvR, weten elkaar ambtelijk en bestuurlijk goed 
te vinden. Dat leidt ertoe dat we in de praktijk goed samen optrekken. 
 
Gevraagd wordt of de VvG een strategische agenda heeft. Renee geeft aan dat de 
begroting zo fungeert, maar de verenging ook herkenbaarder met een jaarthema wil gaan 
werken.  
 
Renée trekt conclusies: 

• De cie. R&G koesteren: onderwerpen die hier hoog op de agenda staan zijn de RES, de 
WOO, kwaliteit openbaar bestuur, regionalisering. 

• Blijven lobbyen voor raadsleden en griffiers in de andere VNG-commissies 

• We gaan de headlines en de website benutten om te communiceren en vindbaar te zijn 

• Ook de terugkoppeling vanuit de commissie R&G nemen we op in de Headlines 

• We gaan zien hoe wij vanuit de leden gevoed kunnen worden, bijvoorbeeld door gebruik 
van fora op de website  

• Als je ondersteuning nodig hebt kun je je melden bij Hester 

• We gaan onze mensen in de VNG informeren over de strategie van de vereniging.  

• Dit overleg van alle actieve griffiers in commissies gaan we vaker beleggen.  
 
 
 
 
 
 
 


