Jaarplan Griffie Langedijk 2018 – 2019
De griffie als team voor de raad

Oktober 2018
Drs. G.J. de Graaf

Beste raadsleden en burgerraadsleden,
Met dit voorliggende jaarplan 2018- 2019 wil de griffie zich aan u voorstellen, laten zien in welk
speelveld geopereerd wordt en welke uitdagingen er het komende jaar op de griffie, maar ook op u
als politicus, afkomen. Daarnaast maakt dit stuk duidelijk(er) wat u zoal van de griffie kunt
verwachten. Het is geen lang stuk, maar een beknopt eerste Jaarplan van de griffie aan u.

1. De griffie stelt zich voor
De griffie bestaat uit drie personen (2,3fte). Een griffier (1fte), een raadsadviseur/plv. griffier (0,5fte)
en een griffiemedewerker/forumgriffier (0,8fte).
De taakverdeling op de griffie is even natuurlijk als overzichtelijk. We hebben elk hoofdtaken, maar
we kunnen elkaar ook alle drie op zo goed als elk onderwerp vervangen. Per email zijn we bereikbaar
via griffie@gemeentelangedijk.nl.

Garrelt de Graaf is griffier. De griffier is eerste adviseur en ondersteuner van de gemeenteraad en
vervult een centrale rol in de driehoek waar de bestuurlijke afstemming plaatsvindt tussen de raad,
het college en de ambtelijke organisatie. De griffier adviseert de gemeenteraad en individuele
(burger)raadsleden over hun werkwijze, draagt zorg voor een optimale inrichting en uitvoering van
procedures, en treedt op als vertegenwoordiger namens de gemeenteraad. De griffier is tevens
forum- en commissiegriffier en geeft leiding aan de griffie. Garrelt is bereikbaar via: 0226-334607 en
06-82918318.
Nicole Rutgers – Segers is raadsadviseur en (op moment van schrijven beoogd) plaatsvervangend
griffier. Zij heeft eveneens een adviserende functie richting de gemeenteraad en individuele
(burger)raadsleden over hun werkwijze en draagt zorg voor een optimale inrichting en uitvoering van
procedures. Daarnaast is zij forum- en commissiegriffier. Nicole is bereikbaar via: 0226-334675.
Henk Spaak is griffiemedewerker en forumgriffier. Hij is de procedurele/administratieve kracht en
het geheugen van het team. Henk zorgt ervoor dat de stukken tijdig op de juiste plaats terecht
komen en dat daarbij de juiste wegen bewandeld worden. Ook is Henk verantwoordelijk voor het
beheer van het RaadsInformatieSysteem op zowel de website als in de app. Henk is bereikbaar via
0226-334560.

2. Context griffie
De griffie opereert in een veelzijdige omgeving met verschillende actoren. Niet alleen als
ondersteuner van de gemeenteraad en de ondersteunende vergaderingen, maar ook ten behoeve
van individuele (burger)raadsleden, de burgemeester, het college van B&W, de organisatie,
inwoners, belangengroepen en in de regio.
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Raad
De griffie kan door (burger)raadsleden benaderd worden voor diverse aangelegenheden rond de
kaderstellende en controlerende rol van de raad. Bijvoorbeeld als het gaat om hulp bij het opstellen
van een amendement of motie, maar ook met vragen over externe activiteiten,
fractieaangelegenheden of welk politiek instrument op welk moment in te zetten. We proberen vijf
dagen in de week tijdens kantooruren bereikbaar en toegankelijk te zijn. In geval van acute nood is
de griffier altijd telefonisch bereikbaar.

Burgemeester
Met de burgemeester (als voorzitter van de raad) vindt op diverse momenten over diverse
onderwerpen overleg plaats. Of het nu gaat om procedurele zaken als toelating van een raadslid tot
de raad en het beoordelen van de geloofsbrieven van een burgerraadslid of meer alledaagse
onderwerpen als voorzitterschap, integriteitsvragen en mores in het politieke spel. Maar ook op
strategisch niveau wordt er afgestemd. Bijvoorbeeld wanneer de raad een bepaald besluit verwacht
en of de goede wegen bewandeld zijn om daar te komen. Een goede en intensieve samenwerking is
onmisbaar voor een goed functionerende politiek.

College
Natuurlijk is er dualisme in de gemeente Langedijk, maar het gezamenlijke doel is en blijft de
Langedijker gemeenschap zo goed mogelijk te bedienen. Om die reden is er tweewekelijks overleg in
de driehoek (burgemeester - gemeentesecretaris - griffier), maar vindt er ook tussendoor veelvuldig
afstemming plaats tussen griffie en college. De griffie waakt er hierbij uiteraard voor dat de
‘dualistische kloof’ niet overgestoken wordt.

Organisatie
De griffie functioneert als vraagbaak voor de ambtelijke organisatie als het gaat om bestuurlijke
aangelegenheden. Hoe en wanneer kan iets naar de raad, zijn er nog aandachtspunten en klopt het
dat iets al besloten is? Dat zijn zomaar wat vragen die aan de orde komen. Daarnaast gaat de griffie
actief de organisatie in om informatie te halen/brengen en de relatie tussen organisatie en raad te
verbeteren. Wij zien onszelf als ambassadeurs van de raad in de organisatie en streven ernaar een zo
goed mogelijke werkrelatie te creëren en te behouden.

Inwoners/ belanghebbenden
De griffie wordt door inwoners/belanghebbenden van Langedijk gevonden als zij informatie willen
hebben of willen sturen. De manier waarop dit contact verloopt kent zeer grote diversiteit, maar het
doel is altijd om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. Het uitgangspunt daarbij is dat wij aan
duidelijkheid niets te wensen over willen laten. Voor het democratische proces is niets zo dodelijk als
verkeerde verwachtingen wekken of verantwoordelijkheid afschuiven. Maar als de raad ergens niet
over gaat, moet dat natuurlijk ook gezegd worden.

Regio
De griffie is erg actief in de regio. We stroomlijnen de stukkenstroom rond gemeenschappelijke
regelingen richting raad, maar profileren ons ook actief in de Regio Alkmaar en in Noord-Holland
Noord verband. Door zowel actief te zijn in het coördinatieteam Regio Alkmaar als de Regietafel
Noord-Holland Noord, behartigen we de belangen van de gemeenteraad van Langedijk zo goed
mogelijk.
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Voorbereidende vergaderingen
Naast de fora kent de gemeenteraad ook andere voorbereidende gremia, zoals de auditcommissie,
de commissie sociaal domein en de klankbordgroep rekenkamer. Hier heeft de griffie een
ondersteunende rol in zowel de voorbereiding als de afhandeling.

3. Ontwikkelingen gemeenteraad
Op de gemeenteraden in het land komen diverse ontwikkelingen af, waar u zo goed mogelijk op
voorbereid moet zijn. Zo krijgt het sociaal domein verder vorm en staat de Omgevingswet voor de
deur. Daar komt voor Langedijk nog bovenop dat er een nieuw gemeentehuis betrokken zal gaan
worden, er een leertraject gestart wordt, de bestuurlijke toekomst van de gemeente aandacht blijft
vragen en er gewerkt gaat worden aan een strategische raadsagenda.

Sociaal Domein
De gemeenteraad van Langedijk heeft een a-politieke commissie sociaal domein ingesteld. Doel van
deze commissie is dat de commissie zich richt op het vóórdenken, nadenken, regievoeren, het
informatie- en communicatieproces rond het Sociaal Domein teneinde de raad in staat te stellen de
politieke discussie met elkaar aan te gaan. Nu de transformatie achter de rug is, zal de commissie
zich bezinnen op de toekomst en de wijze waarop met de bestendiging van de taken omgegaan zal
worden.

Omgevingswet
Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en
samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld gemakkelijker is om bouwprojecten te starten. De Crisisen herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen.
Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. De belangrijkste verandering voor
raadsleden is dat ze meer kaderstellend opereren en aan de voorkant van het proces betrokken
worden.

Nieuw gemeentehuis
Medio 2019 zullen de bestuurlijke activiteiten verplaatst worden naar De Binding. Niet alleen het
college, de gemeentesecretaris en de griffie zullen verhuizen, maar ook de gemeenteraad en de
voorbereidende vergaderingen. Het presidium heeft de Werkgroep Vergaderwijze mandaat gegeven
om de keuzes ten aanzien van deze vergaderlocatie te maken, bijvoorbeeld ten aanzien van
vergaderopstellingen en wijze waarop het woord gevoerd wordt. Wat wel al besloten is, is dat de
raadzaal een flexibele raadzaal is, die overdag bestaat uit de centrale hal met werkcafé, leestafels en
wachtruimte.

Leertraject
Samen met de gemeenteraden van Lelystad en Goirle doet de gemeenteraad van Langedijk mee aan
een pilot collectief leren voor gemeenteraden, verzorgd door de Nederlandse Vereniging van
Raadsleden. Het traject start begin oktober 2018 en loopt tot en met december 2021. In 2018 wordt
de leerbehoefte onderzocht en gevoed. In de eerste helft van 2019 staan verbinden en borgen
centraal. Dit wordt gevolgd door onderhoud en door ontwikkeling. Het wordt een intens, maar
leerzaam traject waarmee de gemeente Langedijk ook een bijdrage kan leveren aan de verfijning van
een leertraject dat aan alle gemeenteraden van Nederland aangeboden zal worden.
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Bestuurlijke toekomst
Veel tijd en aandacht gaat naar het uitdenken hoe de bestuurlijke toekomst van Langedijk er uit zou
moeten zien. Dat er verregaande samenwerking nodig is om de toekomst het hoofd te kunnen
bieden, lijkt niet ter discussie te staan, maar de vraag is hoe. In een extra raadsvergadering op 18
september 2018 is besloten een tweede stap te zetten in de richting van een ambtelijke fusie met
Heerhugowaard. In die vergadering is het college eveneens verzocht om een onderzoek uit te voeren
naar een bedrijfsplan bij een eventuele bestuurlijke fusie. Met de resultaten van dit onderzoek naar
bedrijfsplannen zal de raad in staat zijn een afweging te maken waarbij alle facetten gewogen
kunnen worden. De uitkomst van deze afweging zal bepalend zijn voor de activiteiten die ontplooid
gaan worden.

Strategische raadsagenda
Een meerderheid van de raadsfracties heeft zich uitgesproken voor een strategische raadsagenda.
Belangrijk is dat dit geen dichtgetimmerd stuk wordt, dat het bedrijven van politiek onmogelijk
maakt. Ook is het belangrijk dat het niet zodanig algemeen van aard is, dat de doelen altijd of nooit,
behaald worden. Het doel van de strategische raadsagenda zal zijn dat er algemene sturingskaders
vastgelegd worden, waarbinnen de verschillende politieke partijen hun eigen kleur kunnen
aanbrengen. Met deze strategische raadsagenda wordt in het derde kwartaal 2018 gestart en zal in
het eerste kwartaal 2019 in een raadsvergadering vastgesteld worden.

Tijdsplanning niet reguliere zaken













9 januari regioavond over focusagenda Regio Alkmaar, verzorgd door de griffierskring
18 – 22 februari voorjaarsreces
26 februari besluitvorming over Kadernota’s 2020 Gemeenschappelijke regelingen
6 maart Regio Alkmaar
22 april – 3 mei mei-reces
29 mei uitwisselingen zienswijzen regio Alkmaar over Begrotingen 2020 Gemeenschappelijke
Regelingen
11 juni besluitvorming over Begrotingen 2020 Gemeenschappelijke Regelingen
10 juli of zoveel eerder Kadernota 2020
10 juli Jaarrekening 2018
15 juli – 23 augustus zomerreces
Medio 2019 Verhuizing naar De Binding
(5 november besluitvorming over Begroting 2020)

De jaarschema’s 2018 en 2019 vindt u hier: https://bestuur.gemeentelangedijk.nl/Vergaderingen.
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