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Situatieschets/samenvatting 
In deze notitie “Raadsondersteuning bij ambtelijke fusie BUCH, de rol van de vier griffies” staan de 
uitgangspunten beschreven die volgens de klankbordgroep BUCH (fractievoorzitters BUCH 
gemeenten) en de griffiers van belang zijn voor een goede raadsondersteuning.  
De notitie is voorbereid door de griffiers en besproken en aangescherpt in de drie bijeenkomsten 
van de klankbordgroep op 7, 14 en 24 maart 2015. 
Het doel is dat de zaken genoemd in deze notitie  zo vroeg mogelijk worden meegenomen in de 
voorbereidingen van het bedrijfsplan voor de BUCH en te zijner tijd bij de nadere uitwerking van 
het bedrijfsplan, zodat de raden en de griffies hun werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen en 
kunnen meeprofiteren van de voordelen van de samenwerking. De ambtelijke fusie organisatie i.o 
(en vanaf 2017 de werkorganisatie) en griffies dienen op basis van deze notitie oa goede 
afspraken te maken over de ondersteuning van de raden en griffies en de werkwijze voor het 
aanleveren van de stukken voor de raden en voorbereiding van de besluitvorming. 
 
 
De voorliggende notitie over de rol van de griffies voor de komende periode worden op 24 juni 
2015 als apart beslisdocument voorgelegd aan de vier gemeenteraden ter vaststelling en worden 
vervolgens aangeboden aan de gemeentesecretarissen. 
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Voorstel aan de raad 
De griffier stelt voor: 
 
1. De notitie “Raadsondersteuning bij ambtelijke fusie BUCH, de rol van de vier griffies” over de rol 
van de griffies vast te stellen, waarbij de volgende uitgangspunten gelden voor de  
raadsondersteuning in BUCH-verband vanaf 2017:  
 
a. De vier autonome gemeenteraden moeten bij de BUCH-samenwerking kunnen rekenen op 

kwalitatief goede raadsondersteuning. 
b. De bedrijfsprocessen van de BUCH-organisatie en die van de griffies sluiten goed op elkaar 

aan. Waar mogelijk worden processen geharmoniseerd. 
c. De raden nemen een autonome positie in; er moet ruimte zijn voor maatwerk voor de 

afzonderlijke raden. 
d. De griffies van de BUCH-gemeenten werken intensief samen.   
e. Gestreefd wordt naar het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en het verlagen van 

de kwetsbaarheid van de griffies.  
f. Voor de raadsondersteuning in de vorm van advies, bijstand en facilitair moet door de vier 

griffies een dienstverleningsovereenkomst worden afgesloten met de ambtelijke fusie 
organisatie. 

g. Er wordt een vervangingspool voor griffiers ingesteld voor incidentele vervanging.  
De griffiers worden in alle BUCH-raden als plaatsvervangers benoemd. 

h. De griffies hebben een rol bij de ontwikkelingen in de relatie tussen burger en overheid (het 
Wenkend perspectief) en een rol als aanspreekpunt namens de gemeenteraad voor de 
samenleving. 
 

2. De notitie aan te bieden aan de gemeentesecretarissen, zodat deze betrokken kan worden bij 
de verdere uitwerking van het bedrijfsplan werkorganisatie BUCH. 
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1 AANLEIDING 

Op 19 januari 2015 hebben de vier gemeenteraden van de BUCH een zwaarwegend 
principebesluit genomen over de ambtelijke fusie per 1 januari 2017. 
Tijdens die vergadering hebben de gezamenlijke gemeenteraden vervolgens een motie 
aangenomen, die -naast andere zaken-  aandacht vraagt voor de inpassing en werkwijze van 
de griffies en de rol en positie van de raad.  
 
In de motie is gevraagd om een uitwerking van:  
- de wijze waarop de gemeenteraad, na ambtelijke fusie, zijn kaderstellende-, 

controlerende- en volksvertegenwoordigende rol op lokale wijze kan blijven uitoefenen; 
- de inpassing en werkwijze van de griffie bij een gefuseerde ambtelijke organisatie. 

  

1.1 Landelijke wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op met name de volgende wet- en regelgeving: 
de Gemeentewet 
- artikel 16- 34 over de inrichting en samenstelling gemeentebestuur  
- artikel 136 – 140  over de ondersteuning van de gemeenteraad  (griffier, griffie en werkwijze)  

3 

 



  

  

 
2 RAADSVOORSTEL 

In deze notitie “Raadsondersteuning bij ambtelijke fusie BUCH, de rol van de vier griffies” staan de 
uitgangspunten beschreven die volgens de klankbordgroep en de griffiers van belang zijn voor een 
goede raadsondersteuning.  
De notitie is voorbereid door de griffiers en besproken en aangescherpt in de drie bijeenkomsten 
van de klankbordgroep van de fractievoorzitters van de BUCH gemeenten op 7,14 en 24 maart 
2015. 
Het doel is dat de genoemde punten in deze notitie  zo vroeg mogelijk worden meegenomen in de 
voorbereidingen van het bedrijfsplan voor de BUCH en te zijner tijd bij de nadere uitwerking van 
het bedrijsplan, zodat de raden en de griffies hun werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen en 
kunnen meeprofiteren van de voordelen van de samenwerking.  
 
Op 19 januari 2015 hebben uw raden een zwaarwegend principebesluit genomen over de 
ambtelijke fusie per 1 januari 2017. Iedere gemeente houdt daarmee een eigen raad, college van 
B&W, griffie en gemeentesecretaris. Een fusie van griffies is in dit stadium daarom niet verder 
onderzocht. 
 
Omdat raden en griffies zelfstandig blijven, verandert de werkwijze niet ingrijpend. 

• Belangrijk is dat de zelfstandigheid van de raden (en griffies) leidt tot het behoud van de 
eigen (bestuurs)cultuur, waarbij zeer zorgvuldig nagegaan moet worden wat in dit kader 
mogelijk kan worden geharmoniseerd. 

• De ambtelijke fusie organisatie i.o (en vanaf 2017 de werkorganisatie) en griffies dienen 
goede afspraken te maken over o.a. de ondersteuning van de raden griffies en de 
werkwijze voor het aanleveren van de stukken voor de raden. 

 
Hieronder staan samenvattend de uitgangspunten voor de toekomstige raadsondersteuning 
beschreven.  
 
 
Uitgangspunten raadsondersteuning BUCH-verband vanaf 2017 
 
1. De vier autonome gemeenteraden moeten bij de BUCH-samenwerking kunnen rekenen op 

kwalitatief goede raadsondersteuning. 
2. De bedrijfsprocessen van de BUCH-organisatie en die van de griffies sluiten goed op elkaar 

aan. Waar mogelijk worden processen geharmoniseerd. 
3. De raden nemen een autonome positie in; er moet ruimte zijn voor maatwerk voor de 

afzonderlijke raden. 
4. De griffies van de BUCH-gemeenten werken intensief samen.   
5. Gestreefd wordt naar het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en het verlagen van 

de kwetsbaarheid van de griffies.  
6. Voor de raadsondersteuning in de vorm van advies, bijstand en facilitair moet door de vier 

griffies een dienstverleningsovereenkomst worden afgesloten met de ambtelijke fusie 
organisatie. 

7. Er wordt een vervangingspool voor griffiers ingesteld voor incidentele vervanging.  
De griffiers worden in alle BUCH-raden als plaatsvervangers benoemd. 

8. De griffies hebben een rol bij de ontwikkelingen in de relatie tussen burger en overheid (het 
Wenkend perspectief) en een rol als aanspreekpunt namens de gemeenteraad voor de 
samenleving. 
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Verdere proces 
Op basis van de uitkomsten van de discussies in de klankbordgroep, zijn de uitgangspunten voor 
raadsondersteuning nu opgenomen in het voorliggende bedrijfsplan werkorganisatie BUCH.  
Dit bedrijfsplan is op 7 april 20151 in concept door de colleges vastgesteld en ligt ter bespreking 
aan de raden voor op 24 juni 2015 (commissie BZ 2 juni 2015)  
De notitie over de rol van de griffies ligt op 24 juni eveneens ter bespreking aan de raden voor en 
wordt als apart beslisdocument ter besluitvorming voorgelegd aan de vier gemeenteraden. Bij 
aanname wordt de notitie aangeboden aan de vier gemeentesecretarissen. 
 
Een voorbereidende bespreking in BUCH-verband heeft plaatsgevonden op woensdag 20 mei 
2015 in Bergen. De woordvoerders vanuit de verschillende gemeenten kunnen daar van 
gedachten wisselen over het bedrijfsplan werkorganisatie BUCH én de notitie over de 
raadsondersteuning. 
De overige leden van de vier raden zijn uitgenodigd als toehoorder. 

2.1        Financiën 
niet van toepassing 

2.2  Risico’s 
niet van toepassing 

2.3 Advies raadscommissie 
De vakcommissie Regionale Samenwerking van 8 juni 2015 heeft het volgende geadviseerd:  
……… 
 
De commissie adviseert de raad het voorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 24 juni 
2014 als ………hamerstuk/bespreekstuk. 
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