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2. Inleiding
De afgelopen periode is voor u, de gemeenteraad, en de griffie van de gemeente Koggenland in
meerdere opzichten een bijzondere periode geweest. De maatregelen ter bestrijding van het
coronavirus maakten het noodzakelijk om digitaal vanuit huis te werken en te vergaderen en uitjes
en andere activiteiten waarbij sprake zou zijn van een fysiek bijeenzijn konden helaas geen doorgang
vinden.
Ook het vertrek van de raadsgriffier, de formatie-uitbreiding door het aanstellen van een
raadsadviseur begin dit jaar, en de benoeming van een nieuwe raadsgriffier begin april hebben
invloed gehad op het werk van de gemeenteraad en van de griffie. Binnen alle uitdagingen die corona
met zich mee heeft gebracht en de personele wisselingen heeft de griffie haar best gedaan om de
reguliere processen en de dienstverlening aan de raad zo optimaal mogelijk plaats te laten vinden.
Met de komst van de nieuwe raadsgriffier is de griffie ‘compleet’. Met de werkgeverscommissie is
afgesproken dat er jaarlijks in het najaar via de werkgeverscommissie een griffieplan aan de raad
voorgelegd gaat worden. Het griffieplan is daarbij een sturingsmiddel voor de raad met een beeld van
de prestaties die de griffie levert en tevens een sturingsmiddel voor de raadsgriffier en een leidraad
voor de griffie: wat mag de raad van de griffie verwachten. Het is kortom het kader waarbinnen de
griffie haar werk verricht.
In dit griffieplan wordt allereerst de griffie in de nieuwe samenstelling geïntroduceerd, waarbij
ingegaan wordt op de positie en de rol van de griffie bij het ondersteunen en adviseren van de
gemeenteraad: wie is wie en wie doet wat bij de griffie.
Naast deze reguliere werkzaamheden van de griffie wordt vervolgens ook een beeld geschetst van de
doelstellingen die de griffie het komende jaar voor de raad wenst uit te voeren, met een doorkijk naar
de periode daarna.
De in dit plan beschreven doelstellingen met verwachte opleveringsdata zijn de belangrijkste
doelstellingen voor het voorliggende jaar. De te ondernemen acties vinden plaats naast de reguliere
werkzaamheden, zoals raadsadvisering, proces- en logistieke ondersteuning en coaching. Als de
actualiteit om een andere prioritering vraagt of bijvoorbeeld aandacht nodig is voor een onderwerp
dat (nog) niet in het jaarplan is beschreven, dan is in overleg met de werkgeverscommissie hier
uiteraard de ruimte voor.
Zoals u in dit plan kunt lezen ligt de focus voor de komende periode vooral op het verder uitwerken
van reeds ondernomen stappen in het raadsontwikkeltraject, met de daarbij benodigde actualisatie
van het Reglement van Orde, en zijn er acties op het gebied van de optimalisering in het
besluitvormingsproces en de communicatie met de raad. Uiteraard zijn de acties met het oog op de
komende gemeenteraadsverkiezingen ook opgenomen in het griffieplan voor het komende jaar.
De griffie zal zich komend jaar weer inspannen om alle werkzaamheden in samenwerking met en tot
tevredenheid van de gemeenteraad uit te voeren.

Louise Marijnissen
Raadsgriffier

Jan-Herber Hogendoorn
Raadsadviseur

Esther Appelman
Griffiemedewerker
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3. De griffie
3.1. Producten, diensten en taken van de griffie
In algemene zin is de rol van de griffie als volgt te omschrijven: de griffie adviseert en ondersteunt de
raad op een professionele wijze bij de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende
rol van de raad. Zij brengt en houdt de raad gezaghebbend in positie. Processen zijn zo ingericht dat
de raad haar taken optimaal kan vervullen. De griffie is een integere en betrouwbare partner voor de
raad, de fracties, de individuele raadsleden, het college en de ambtelijke organisatie. De griffie doet
dat vanuit een onafhankelijke positie en een proactieve en professionele houding.
De ambitie van de raad bepaalt de wijze waarop invulling wordt gegeven aan voornoemde
kaderstellende, controlerende en vertegenwoordigende rol van de raad. De ambities waarbij de
griffie een goede rol kan spelen zijn gericht op het optimaliseren van procedures en (werk)processen,
meer aandacht voor kaderstelling en het vroegtijdig betrokken worden bij trajecten, en met meer
ruimte voor betrokkenheid van inwoners.
Optimaliseren besluitvormingsproces
De werk- en vergaderprocessen moeten zo optimaal mogelijk worden ingericht om de raad haar tijd
zo efficiënt mogelijk te kunnen besteden aan haar primaire taken vertegenwoordigen, kaderstellen
en controleren. De acties die komende periode door de griffie hiertoe worden ondernomen zijn in dit
plan beschreven.
Versterking positie raad
De raad wil in positie zijn om op een goede manier de kaders te kunnen stellen. Dit vraagt aandacht
voor raadsvoorstellen waarin keuzes en consequenties helder worden geschetst en alternatieven
worden belicht. Vanuit onder andere het raadsontwikkeltraject is naar voren gekomen dat met name
bij langdurige visietrajecten vooraf duidelijker het verloop van het proces kan worden aangegeven.
De raad moet de kans krijgen om bij de start kaders mee te geven. Ook een goede langetermijnagenda
is hierbij van belang. Ook deze acties treft u in dit plan aan.
Verbonden met de gemeenschap
De raad wil ook verbonden zijn met de inwoners, de organisaties, de bedrijven, instellingen en
verenigingen. Dit vraagt om een goede communicatie en toepassing van methodes om kennis en
kunde uit de gemeenschap te halen. Ook hier zijn vanuit het raadsontwikkeltraject en het participatiebeleid al een aantal optimaliseringsslagen benoemd die een plek in het griffieplan hebben gekregen.
In de volgende paragraaf treft u allereerst een introductie aan van de griffie. Hierin wordt aangegeven
wie welke functie op de griffie heeft (op hoofdlijnen) en hoe en wanneer diegene bereikbaar is.
Vervolgens worden na deze introductie de algemene (zogenaamde ‘going concern’) taken van deze
verschillende functies uitvoeriger beschreven. In hoofdstuk 4 treft u de doelstellingen voor 2021-2022
aan die zaken bevatten die buiten de ‘going concern’ vallen. Hoofdstuk 5 (inhoud volgt in december
2021) geeft een doorkijk naar acties voor de periode na de gemeenteraadsverkiezing tot 2025.
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3.2. Introductie: wie is wie bij de griffie
Raadsgriffier: Louise Marijnissen (0,89 fte)
De raadsgriffier adviseert de raad strategisch over en ondersteunt de raad bij positionering,
organisatie en werkwijze. Zij is eerste adviseur en aanspreekpunt van de raad, de fractievoorzitters
en de burgemeester (als voorzitter van de raad). Zij bewaakt de procedures en de budgetten en geeft
leiding aan de griffie. Zij ondersteunt en adviseert de leden van het presidium/agendacommissie, de
auditcommissie (secretaris) en de overige commissies.
De raadsgriffier is op alle werkdagen, uitgezonderd de woensdag, telefonisch bereikbaar op 0229858475 / 06-81285873 en per mail via l.marijnissen@koggenland.nl / griffie@koggenland.nl
Raadsadviseur/plaatsvervangend griffier: Jan-Herber Hogendoorn (0,56 fte)
De raadsadviseur ondersteunt de raad op het gebied van organisatie en uitvoering en vormt daarbij
de rechterhand en sparringpartner van de raadsgriffier, die hij kan waarnemen indien noodzakelijk.
Ook is hij secretaris van de Rekenkamercommissie.
De raadsadviseur is telefonisch bereikbaar via 0229-548393 / 06-12828989 en daarnaast bereikbaar
via e-mail: griffie@koggenland.nl / j.hogendoorn@koggenland.nl. Zijn werktijden zijn in beginsel:
maandag van 08:30 tot 17:00 uur, donderdag en vrijdag van 08:30 tot 15:00 uur (betreft nieuwe
indeling werktijden vanaf november 2021).
Griffiemedewerker: Esther Appelman (0,78 fte)
De griffiemedewerker zorgt voor een correct en efficiënt verloop van het proces van bestuurlijke
besluitvorming door het leveren van administratief/bestuurlijke en secretarieel/administratieve
documentaire ondersteuning aan de raadsgriffier, gemeenteraad, presidium, agendacommissie en de
door de gemeenteraad ingestelde commissies bij de voorbereiding, verloop en afwikkeling van de
(raads)vergaderingen. De werkzaamheden worden, met een grote mate van zelfstandigheid, verricht
onder verantwoordelijkheid van de raadsgriffier.
De griffiemedewerker is via 0229-548373 en via griffie@koggenland.nl / e.appelman@koggenland.nl
bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag van 08:30 tot 17:00 uur, en op vrijdag van 08:30 tot
12:30 uur.
V.l.n.r.: Esther Appelman, Louise Marijnissen, Jan-Herber Hogendoorn
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3.3. Wie doet wat
Raadsgriffier:
 Algemene leiding en coaching als strategisch adviseur richting griffie, raad, presidium,
werkgeverscommissie, budgethouder producten griffie en raad, auditcommissie, driehoek,
raadsvoorzitter, griffiersoverleg WF en NHN
 Ondersteuning van de raad (en presidium/agendacommissie) bij het plannen, voorbereiden en
begeleiden van de raadsvergaderingen en de vastlegging van de besluitvorming
 Bewaken van de kwaliteit van het besluitvormingsproces alsmede het bewaken van vastgestelde
procedures
 Advisering aan raad en ambtelijke organisatie over onder andere de optimalisering van
(werk)processen, kwaliteit stukken en agendabeheer
 Advisering op het gebied van communicatie (intern en extern) en betrokkenheid inwoners
 Waar nodig en in samenspraak met de raadsadviseur ondersteuning bieden bij (de organisatie
van) raadsinformatieavonden en regionale raadsbijeenkomsten
Raadsadviseur/plaatsvervangend griffier:
 Adviseur bij het gebruik van de raadsinstrumenten, zoals het adviseren en ondersteunen bij het
opstellen van moties, amendementen en schriftelijke (technische) vragen
 Secretaris van de Rekenkamercommissie
 Beheren en onderhouden van de website en begeleiden en ondersteunen van raadsleden bij het
wijzigen van de eigen website-informatie
 Communiceren van procedures naar de raad
 Regievoerder op traject Actualiteitsvragen: uitzetten van vragen bij de burgemeester en
handelingen daaromheen, waaronder toevoegen aan de raadsagenda
 Ondersteunende rol bij o.a. informatieavonden
 Sparringpartner van en bieden van ondersteuning aan de raadsgriffier, plaatsvervanging indien
noodzakelijk
Griffiemedewerker:
Ondersteunende en administratieve werkzaamheden zoals:
 Ondersteunen bij het opstellen van de concept-agenda’s van de raad en de agendacommissie,
en de door de raad ingestelde commissies
 Voorbereiden van de raadsagenda
 Agendabeheer (Outlook en Gemeente Oplossingen)
 Uitvoeren van de logistieke procesgang van de raad, presidium, agendacommissies en voor de
door de raad ingestelde commissies
 Verzorgen van raadscorrespondentie en de inkomende en uitgaande post
 Aanspreekpunt voor de (leden van de) raad op facilitair vlak
 Ondersteunen bij besluitvorming en bestuurlijke processen, waaronder de administratieve
verwerking bij het gebruik van raadsinstrumenten (uitgezonderd Actualiteitsvragen)
 Verwerken van (raads)vergoedingen en fractiebudgetten
Informerende werkzaamheden zoals:
 Onderhouden en leggen van contacten met de media die voor de raad van belang zijn
 Informatie verschaffen over producten/diensten van de griffie aan derden
 Organiseren en faciliteren raadsactiviteiten
 Communiceren van procedures naar de organisatie
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4. Doelstellingen/Acties 2021-2022
Hieronder zijn de doelstellingen uiteengezet, die de griffie het komende jaar voor de raad wenst uit
te voeren, met een doorkijk naar de periode daarna.
Zoals al eerder aangegeven vinden deze uit te voeren acties plaats naast de reguliere, zogenaamde
‘going concern’ werkzaamheden, zoals de raadsadvisering, proces- en logistieke ondersteuning en
coaching. Zoals u zult begrijpen kan niet alles tegelijk worden opgepakt. In overleg met de
werkgeverscommissie blijft uiteraard ruimte voor een aanpassing in de prioritering dan wel het
opnemen van nieuwe acties in dit overzicht.
Zoals u eerder in dit plan kon lezen ligt de focus bij deze acties voor de komende periode vooral op
het gebied van de optimalisering in het besluitvormingsproces en op het verder uitwerken van reeds
ondernomen stappen in het raadsontwikkeltraject, waar onder andere ook verbeteringslagen in het
besluitvormingsproces zijn benoemd. Ook voor een verbeterslag in de communicatie van en met de
raad (de website) worden de acties hieronder voor u uiteengezet. Vanzelfsprekend treft u ook de
acties aan voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Verder worden in het overzicht nog een
aantal overige doelstellingen benoemd, die onder het kopje optimaliseren werkproces griffie kunnen
worden geschaard.
Per onderdeel wordt toegelicht wat er met de actie beoogd wordt, wat de huidige stand van zaken is
en wanneer een bepaalde actie gereed verwacht wordt. Zoals u kunt zien zijn er soms verbanden
tussen een aantal onderdelen, dit wordt dan bij dat onderdeel aangegeven. Afsluitend treft u voor de
overzichtelijkheid een overzicht aan van deze acties met bijbehorende planning.
1. Optimaliseren besluitvormingsproces
Werkwijze raadsvragen: De raad heeft verschillende soorten vragen voorhanden om inlichtingen te
verzamelen. Per soort vraag is een ander traject van toepassing. Door het samenbrengen van de
bestaande wensen vanuit de raad, griffie en interne organisatie ontstaat er een geoptimaliseerde
werkwijze rond de raadsvragen. De griffie maakt een helder overzicht voor de raad, zodat er geen
verwarring kan ontstaan over de werkwijze en raadsleden goed inzichtelijk hebben hoe ze dit
raadsinstrument kunnen inzetten.
De verwachting is dat dit eind Q3/begin Q4 van 2021 als nieuwe werkwijze met het presidium wordt
besproken. Na akkoord presidium wordt deze werkwijze geïmplementeerd.
De Lijst Ingekomen Stukken (LIS) rubriceren (in onderdelen): Door de aan de raad aangeboden
informatie per rubriek in te delen krijgt de raad op een meer efficiënte wijze inzicht in de verschillende
soorten ingekomen stukken, die aan de raad zijn aangeboden.
Een eerste, belangrijke, rubriek vormt de actieve informatieplicht. In deze rubriek komen de
informatiestromen te staan vanuit het college aan de raad, zoals de memo’s, notities en brieven, de
beantwoording van art. 36 raadsvragen en de afdoening/verantwoording aangaande toezeggingen
en moties (zie het kopje afdoening/verantwoording aangaande toezeggingen en moties). Verder kan
gedacht worden aan een onderdeel informatie uit RKC en/of Auditcommissie, een onderdeel
Informatie uit verbonden partijen en een rubriek overige ingekomen stukken.
De verwachting is dat dit eind Q 3/begin Q4 van 2021 als nieuwe werkwijze met het presidium wordt
besproken. Na akkoord van het presidium wordt deze werkwijze verder geïmplementeerd.
De afdoening/verantwoording aangaande toezeggingen en moties: De wijze waarop de afdoening
van moties en toezeggingen plaatsheeft dient geoptimaliseerd te worden. Naast het opnemen van de
stand van zaken in de LTA verdient de afdoening betreffende een motie of toezegging ook een
prominenter en overzichtelijker plek op de LIS (zie rubriceren LIS) in plaats van het enkel opnemen
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van een memo/notitie in de Raadsbrief. Door de afdoening (verantwoording) aangaande een gedane
toezegging of motie onder een gelijkluidend kopje op de LIS van de eerstvolgende raadsvergadering
te plaatsen kan de raad bij meerderheid aangeven wel of nog niet (volledig) akkoord te zijn met de
afhandeling ervan. De verwachting is in Q4 van 2021 de nieuwe werkwijze met het presidium wordt
besproken. Na akkoord van het presidium wordt deze werkwijze verder geïmplementeerd.
2. Raadsontwikkeltraject: Verder uitwerken van reeds ondernomen stappen
Begin dit jaar is de raad een Plan van Aanpak over het raadsontwikkeltraject gepresenteerd. Hierin is
de raadsbreed gevoelde urgentie beschreven om te zorgen dat de raad meer sturend wordt als
hoogste orgaan van de gemeente. Doel van het traject is de raad te versterken, de kwaliteit van het
besluitvormingsproces van de raad te verbeteren en als rode draad door het plan verweven, het
opbouwen van onderling vertrouwen. Er zijn 3 werkgroepen aan de slag gegaan: de werkgroep
Reglement van orde, de werkgroep Het Gesprek en de werkgroep Verbetering processen. De
volgende verbetervoorstellen voor het Proces (samengevat) zijn gepresenteerd:








Procesafspraken meerjarige projecten: Met name bij langdurige visietrajecten zou vooraf veel
duidelijker moeten zijn hoe het proces verloopt en wanneer de raad aan zet is.
Uitwerken Scenario’s: Bij belangrijke, grote vraagstukken uitgewerkte opties voorleggen op basis
waarvan de raad een keuze kan maken.
Informatieavonden: Na kennisoverdracht (‘zenden’) ook aandacht hebben voor onderlinge
uitwisseling over wat de informatie oproept.
Inwonersparticipatie: Inzicht in de betrokkenheid van bewoners door op raadsvoorstellen een
kopje inwonersparticipatie op te nemen.
Aanpassingen van Het Gesprek met als doel de beeldvorming (nu: Het Gesprek) te
optimaliseren: Voorgesteld is om ‘Het Gesprek’ te vervangen door ‘Participatie’ of ‘Dialoog’.
Participatie met als doel een vrije oriëntatie, in de openbaarheid, rond een nader te noemen
onderwerp. Om te kunnen ervaren op welke wijze en met welke gedragsregels Het Gesprek in
deze nieuwe vorm gevoerd zou kunnen worden, zou met de raad een aantal oefensessies kunnen
worden gehouden. Uitgangspunt is dat het presidium de onderwerpen vaststelt op basis van het
aangegeven belang door een van de leden en met behulp van een checklist.
Aanpassingen RvO: In navolging van voornoemde aanpassing van Het Gesprek zijn voorstellen
gedaan tot aanpassing van het Reglement van Orde op het onderdeel ‘de beeldvormende fase’,
zoals (de wijze van) het agenderen van onderwerpen op Het Gesprek (Participatie of Dialoog) met
bijbehorende spelregels. Tot slot zijn nog een aantal overige verbeterpunten inzake het
Reglement van Orde aangedragen.

Voorstellen tot een verdere concretisering en uitvoering van het raadsontwikkeltraject zijn in een
afrondende fase en worden in Q4 aan het presidium voorgelegd.
3. Communicatie: Optimaliseren website/GO
De communicatie op de website kan (verder) worden geoptimaliseerd. Een aantal aanpassingen op
de website, zoals het updaten van de informatie over raadsleden, het uitbreiden van informatieonderdelen onder de tab Documenten, kan door de griffie zelf worden verricht.
Voor andere mogelijke optimaliseringslagen op GO -zoals het verder vergemakkelijken dan wel
uitbreiden van de huidige wijze van informatieverstrekking- moet verder onderzoek uitwijzen of de
huidige modules toereikend zijn of uitbreiding ervan nodig is (inclusief benodigd budget). Vanuit de
raad is een ICT-werkgroep opgericht, die zich hier ook over zal buigen. De uitkomsten van dat
onderzoek worden naar verwachting in Q4, begin Q5 aan het presidium voorgelegd.
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4. Gemeenteraadsverkiezingen: vervolg voorbereiding
Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen worden de (proces)rol en taken van de griffie in het
proces van de gemeenteraadsverkiezingen nader gespecificeerd. Onderwerpen zijn uiteraard de
(organisatorische) voorbereidende acties tot aan de verkiezingen, maar ook de benodigde acties voor
de periode op en na de verkiezingen (afscheid oude raad, installatie nieuwe raad, de benoemingen
diverse commissies en GR’s, de benodigde ict-tools, het inwerkprogramma nieuwe raadsleden etc.).
Indien gewenst kan de actielijst worden aangevuld met bestaande wensen vanuit de raad.
In Q4 wordt deze actielijst gemeenteraadsverkiezingen met het presidium besproken met betrekking
tot de (verdere) voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.
5. Optimalisering werkproces griffie en overige acties
In het kader van ‘de basis op orde’ heeft de griffie nog de volgende acties op de planning staan:
 Financiën: verbeteren overzicht in budgetten van de raad en griffie
 Actualiseren verordeningen: inventariseren benodigde actualisatie van verordeningen en
regelingen van de raad en commissies
 ICT: inventariseren opties vervanging hardware raadsleden (gemeenteraadsverkiezingen),
wensen extra functionaliteiten GO-app (zie ook optimaliseren modules GO), ondersteuning ICT
aan raad e.d.; in overleg met werkgroep ICT
 Plan van aanpak griffie aangaande wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Overzicht doelstellingen/acties 2021-2022
Legenda
Nog niet gestart
Start is gemaakt
Bijna voltooid
Voltooid
⌛
1

Presidium
Q4
Q4
Q4

2
Q4
3

Doelstelling
Optimaliseren besluitvormingsproces
Werkwijze raadsvragen structureren
De Lijst Ingekomen Stukken (LIS) rubriceren (in onderdelen)
Afdoening/verantwoording v. toezeggingen en moties verbeteren
Raadsontwikkeltraject
Voorstel uitwerken van verdere concretisering en uitvoering

2022
Q4

Communicatie
Raadsledenoverzicht aanvullen/kloppend maken
Commissies toevoegen bij raadsledenoverzicht
Commissieomschrijvingen toevoegen bij raadsledenoverzicht
Pagina RKC op koggenland.nl updaten
Pagina Auditcommissie op koggenland.nl toevoegen
Tab Documenten aanpassen
Optimaliseren modules GemeenteOplossingen (GO)
Gemeenteraadsverkiezingen: vervolg voorbereiding
Actielijst griffie tbv gemeenteraadsverkiezingen maken
Optimalisering werkproces griffie en overige acties
Actualiseren verordeningen/regelingen
- Aanpassen controleverordening

Q4
Q1 2022
2022

Verbeteren overzicht in budgetten van de raad en griffie
ICT: inventariseren opties
Plan van aanpak wijzigingen Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Q3
Q3
Q4
Q3
Q4
Q4
Q1 2022
4
Q4
5

Toelichting op status
Gereed, in fase van interne afstemming
Gereed, in fase van interne afstemming
In fase van interne afstemming
In afrondende fase
Niet alles was goed ingevuld, inmiddels wel
Commissies ontbraken, inmiddels zichtbaar
Omschrijvingen ontbraken
Ontbrekende documenten toegevoegd
Pagina online, publicaties nog aanvullen
TVVO en memo’s/afdoeningen toegevoegd
Eerste overleggen gehad
Start is gemaakt, in overleg
Inventarisatie nog opstarten
Nog interne afstemming, via AuditCie
Start is gemaakt
Start is gemaakt
Nog opstarten
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5 Doorkijk naar acties 2022-2025
(volgt in dec. 2021)
In dit hoofdstuk wordt een doorkijk naar doelstellingen voor de griffie voor de periode na de
gemeenteraadsverkiezing 2022 tot 2025 gegeven.
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