
Petra Habets Advies & Ontwikkeling 

De griffier en het draaiboek gemeenteraadsverkiezingen 
 
Verslag van een bijeenkomst gehouden op dinsdag 4 augustus 2009 in Utrecht waarin een aantal griffiers 
diverse aspecten van een draaiboek verkiezingen samen heeft doorgenomen 
 
Inleiding 
 
De periode rond de verkiezingen kan onderverdeeld worden in drie fasen: 

- de periode tot 3 maart 2010; 
- de periode tussen 3 en 11 maart 2010 (installatie van de nieuwe raad) en 
- de periode na de installatie van de nieuwe raad. 

 
Gedurende deze periode kan de griffier een rol spelen met betrekking tot de volgende thema’s, afhankelijk 
van de specifieke context van de gemeente en de taakopvatting van de griffier: 

a. het interesseren van nieuwe raadsleden; 
b. het bevorderen van de belangstelling voor en de opkomst bij de verkiezingen; 
c. overdracht van de oude naar de nieuwe raad; 
d. voorbereiding van de installatie; 
e. formatie en 
f. inwerken nieuwe raadsleden.  

 
Deze punten komen achtereenvolgens in dit verslag aan de orde, voorafgegaan door een weergave van de 
discussie over het eigenaarschap van het verkiezingsproces en de rolopvatting van de griffier ten aanzien van 
de activiteiten in deze periode. 
Tenslotte is als bijlage bij dit verslag de verkiezingskalender voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
www.kiesraad.nl toegevoegd, omdat het handig is wanneer de griffier als natuurlijk aanspreekpunt voor de 
raadsleden de relevante data paraat heeft. 
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Vooraf: het eigenaarschap van het verkiezingsproces  
 
Meer dan in andere periodes zal de griffier in verkiezingstijd zijn eigen rolopvatting en de opvatting van 
anderen over zijn functie in relatie tot andere spelers helder moeten hebben1. Het is essentieel om expliciet te 
krijgen waar de griffier welke rol vervult (aanjagen, coördineren, uitvoeren, ondersteunen of geen) en wie 
elders welke activiteiten oppakt. 
Voor de ambtelijke afstemming is één van de mogelijkheden daartoe om het onderwerp “verkiezingen” 
standaard op de agenda van de driehoek burgemeester-gemeentesecretaris-griffier te plaatsen. Ook kan als 
het formeren van een werkgroep te zwaar bevonden wordt, een gesprek met andere ambtelijk betrokkenen 
plaatsvinden (burgerzaken, communicatie) om de draaiboeken af te stemmen. 
 
Aandachtspunt: hoewel anderen er expliciet om kunnen vragen is het goed ervoor te waken om als griffie 
eenzijdig een draaiboek samen te stellen met taken voor anderen.  
Tip bij het ingaan op een dergelijk verzoek is het draaiboek te maken zonder de kolommen “wie” en 
“wanneer” in te vullen en dit op te sparen voor een gezamenlijk overleg met betrokkenen.  
Het ligt voor de hand dat degene die ambtelijk verantwoordelijk wordt gemaakt voor het proces verkiezingen 
ook de uitvoering van de diverse activiteiten bewaakt.  
Hoewel de griffier verantwoordelijk is voor het functioneren van de raad en natuurlijk aanspreekpunt voor de 
raadsleden is, betekent dat niet dat de bewakingsrol automatisch bij de griffier komt te liggen. Consequentie 
is dat de griffier wellicht zijn natuurlijke reflex om dingen te regelen moet bedwingen.  
Wanneer de griffier in de praktijk toch een coördinerende rol vervult, begeeft de griffier zich op een groter 
terrein dan normaal. Ook wanneer de griffier geen coördinerende rol vervult, kan de griffier op basis van zijn 
natuurlijke rol de ruimte nemen om zich in het belang van het functioneren van de raad goed te laten 
informeren en eventueel punten ter discussie te stellen.  
 
Omgekeerd is het niet alleen de griffier die geïnformeerd moet worden, de gemeente heeft ook een 
verantwoordelijkheid richting alle medewerkers om periodiek een update van de stand van zaken rondom de 
verkiezingsactiviteiten en formatie te verstrekken. 
 
Samenvattend: uitgangspunt moet zijn dat “de gemeente” de verkiezingen goed regelt. Welke functie de 
griffier in dit proces vervult is een lokale afweging.  
 
Gesprekspartners die een rol kunnen spelen bij het opstellen van het plan van aanpak zijn voor een deel de 
natuurlijke gesprekspartners van de griffie zoals 

- de burgemeester; 
- het presidium, fractievoorzittersoverleg en/of het seniorenconvent;  
- de driehoek met gemeentesecretaris en burgemeester en 
- de afdelingen burgerzaken, communicatie en i&a. 

                                                 
1 Enkele illustraties: burgerzaken draagt zorg voor de organisatie van de verkiezingen zelf, maar omdat de griffier het natuurlijke 
aanspreekpunt is voor de raadsleden, is het wel praktisch om bijvoorbeeld de sluitingsdatum van de kieslijst en andere 
relevante data & info paraat te hebben (bijvoorbeeld de richtlijnen voor verkiezingspropaganda).  
Ook kunnen de diverse politieke partijen de griffier bijvoorbeeld vragen kraampjes te regelen, een taak die wellicht niet tot de 
kerntaken van de griffier gerekend kan worden. Afhankelijk van de vraag of de partijen het erover eens zijn dat ze kraampjes 
willen en of de griffier zich er prettig bij voelt, kan dit in de ene gemeente goed gebruik zijn, terwijl in een andere gemeente 
expliciet wordt afgesproken dat de fracties dit zelf moeten regelen. Verder kunnen griffier en burgemeester expliciete activiteiten 
in gang willen zetten om de politiek toegankelijker te maken voor bepaalde doelgroepen, terwijl de politieke partijen kunnen 
vinden dat de gemeente zich op hun terrein begeeft. 
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Daarnaast is het belangrijk na te gaan of afstemming gewenst is met de voorzitters van de lokale partij-
afdelingen (ook de partijen die  - nog - geen zitting hebben in de raad) en de lijsttrekkers. Bij partijen die 
geen zitting hebben in de raad bestaat waarschijnlijk extra behoefte aan voorlichting.  
 
NB. Wees tijdig alert op activiteiten die het reguliere griffiebudget te boven gaan, die niet door anderen 
bekostigd worden en waarvoor in een eerdere fase nog geen extra middelen zijn aangevraagd.  
 
Ad a) Het interesseren van nieuwe raadsleden 
 
Of het interesseren van potentiële raadsleden tot de taak van de gemeente behoort zal per gemeente 
verschillend beantwoord worden. Gezien het feit dat het een steeds grotere uitdaging zal worden om voor een 
actieve rol in de lokale politiek voldoende mensen te motiveren, die een zo goed mogelijke afspiegeling 
vormen van de bevolking (dus ook jongeren, vrouwen, ondernemers en allochtonen) is het legitiem om als 
gemeente een standpunt te bepalen of hier een rol voor de gemeente ligt.  
Wanneer de gemeente besluit een actieve rol op te pakken bij het interesseren van nieuwe raadsleden, is het 
belangrijk dit in een dusdanig vroeg stadium te doen dat het onderwerp nog niet politiek beladen is. Het 
interesseren van nieuwe raadsleden is daarmee eerder een thema om anticyclisch op te pakken, d.w.z. 
eerder een aandachtspunt om na de verkiezingen op te pakken (voor de verkiezingen 2010 had een actie 
door de gemeente idealiter al in 2008 afgestemd moeten worden met de politieke partijen).  
 
Voor het interesseren van potentiële raadsleden staan diverse instrumenten ter beschikking, van verwijzen 
naar de website www.ikraadslid.nl, via het actief onder de aandacht brengen van het werk van raadsleden 
middels de lokale media (bijvoorbeeld door interviews) tot het organiseren van een markt waarin potentiële 
raadsleden en politieke partijen elkaar kunnen vinden en het organiseren van bijeenkomsten/een cursus 
waarin de diverse facetten van het raadswerk gepresenteerd worden aan belangstellenden. Doelgroepen 
kunnen benaderd worden via speciale ambassadeurs uit hun midden, specifiek op de doelgroep gerichte 
media of een speciaal evenement gericht op de doelgroep (jongerenraad, vrouwendag). 
 
Ad b) Het bevorderen van de belangstelling voor en de opkomst bij de verkiezingen 
 
Het is belangrijk dat de activiteiten van de gemeente niet bijten met de activiteiten van de afzonderlijke 
politieke partijen en het is praktisch om te inventariseren welke activiteiten anderen (media) oppakken.  
 
Ook kan het interessant zijn om te inventariseren welke vormen van free publicity mogelijk zijn (afstemmend 
gesprek met de pers over mogelijke activiteiten zoals interviews met raadsleden en organisatie van 
lijsttrekkersdebatten).  
Verder zijn er vele mogelijkheden al naar gelang de lokale wensen: 

- het actief benaderen van jongeren die voor het eerst mogen stemmen; 
- het opzetten van een speciale verkiezingswebsite / forum; 
- het aanschaffen van stemwijzer of kieskompas; 
- het samenstellen van een verkiezingskrant waarin de diverse partijen zich voorstellen; 
- het organiseren van een verkiezingsmarkt; 
- het organiseren van lijsttrekkersdebatten; 
- bezoeken van doelgroepen door de gehele raad;  
- extra publicaties in huis-aan-huisbladen; 
- tv- /radiospotjes; 
- etc. 
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Let wel: niet alle activiteiten hoeven door de griffie gecoördineerd, aangejaagd of georganiseerd te worden. 
Tenslotte: binnen de gemeente zijn de opkomstpercentages van eerdere verkiezingen op wijkniveau 
voorhanden en er kan voor een gerichte campagne gekozen worden voor wijken met een lage opkomst. 
 
Ad c) Overdracht van de oude naar de nieuwe raad 
 
Afhankelijk van de cultuur in de raad kan het waardevol zijn om opgedane ervaringen door te geven aan de 
nieuwe raad: welke aandachtspunten t.a.v. het functioneren van de raad vast te houden en welke punten in  
een volgende periode extra aandacht te geven.  
Indien een moment van reflectie met de oude raad overwogen wordt, is het relevant na te denken over het 
wie, wat, wanneer en hoe.  
Reflectie kan plaatsvinden met de gehele raad, aangevuld met het college of externen, door een ad hoc 
werkgroep uit de raad, door het presidium, het seniorenconvent of de fractievoorzitters. Thema’s kunnen zijn 
werkwijze, inhoudelijke beleidsthema’s of omgangsvormen. Over het algemeen vinden raadsleden dat er te 
lang vergaderd wordt, met teveel papier, de werkdruk te groot is en men elkaar respectvoller kan bejegenen. 
De wisseling van de raad kan een moment zijn om hier bij stil te staan. Het verdient aanbeveling om een 
dergelijke evaluatie niet te kort voor de verkiezingen uit te voeren (vuistregel: vanaf januari zal de 
verkiezingskoorts intensiveren, dus dan is een eventuele reflectie idealiter afgerond). 
Naast een collectief overdrachtsdocument kunnen ook eventuele exitgesprekken met vertrekkende raadsleden 
gevoerd worden of kunnen evaluatieformulieren uitgereikt worden. 
Sommige griffiers stellen daarnaast een inhoudelijk overdrachtsdocument op, ook de ambtelijke organisatie 
kan een overdrachtdocument danwel voor de raad, danwel voor de onderhandelaars opstellen. 
 
Ad d) Voorbereiding van de installatie (de periode tussen 3 en 11 maart 2010) 
 
Enkele punten van aandacht: 

- natuurlijk zou het ideaal zijn om de verkiezingsuitslag op 3 maart ’s avonds (laat) te kunnen 
presenteren, een alternatief is om op 4 maart een “verkiezingsuitslag”-avond te organiseren (de 
gemeente mag wettelijk tot de vrijdagmiddag na de verkiezingen reserveren om de stemmen te 
tellen); 

- er moeten voor deze periode twee raadsvergaderingen uitgeschreven worden: één op 11 maart voor 
de installatie van de nieuwe raad en één kort daarvoor (oude raad); 

- het kan een toer zijn om alle stukken van de nieuwe raadsleden op tijd binnen te krijgen, gekozen 
kan worden om de personen die hoog op de kandidatenlijsten staan reeds vooraf te benaderen, ook 
kan i.s.m. burgerzaken enkele dagen na de verkiezingen een introductiemiddag op de griffie 
georganiseerd worden, waarbij de nieuwe raadsleden pasjes en e.v.t. laptop uitgereikt krijgen, uitleg 
ontvangen over gratis abonnementen (VNG-magazine) en ze hun formulieren kunnen inleveren; 

- let op: vertrekkende raadsleden zullen gemeentelijke zaken als sleutels, pasjes en laptops moeten 
inleveren;  

- let op: raadsleden hebben “arbeidsvoorwaardentechnisch” de keuze voor een pseudo-
ondernemerschap en een fictief werknemerschap, het is praktisch om te zorgen voor voorlichting; 

- aandachtspunt bij het afscheid van vertrekkende raadsleden: naast een eventueel cadeau kunnen 
sommige raadsleden in aanmerking komen voor een koninklijke onderscheiding (indien langer dan 12 
jaar raadslid geweest), het verdient aanbeveling vooraf te verifiëren of deze personen wel prijs 
stellen op deze onderscheiding; 

- hoewel in het dualisme wethouders in principe geen lid zijn van de raad kunnen (demissionaire) 
wethouders gewoon als raadslid geïnstalleerd worden (vuistregel: een raadslid is pas raadslid af, 
wanneer zijn/haar opvolger geïnstalleerd is). 
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Ad e) Formatie 
 
De formatie kan starten met een debat in de raad over de betekenis van de verkiezingsuitslag, echter 
afhankelijk van de lokale situatie kan dit ook verzanden in een “praatje burger / praatje pers”.  
Het is praktisch om als griffier kort voor de verkiezingen een overleg met de lijsttrekkers in te plannen hoe zij 
denken de formatie in te steken (wel of geen debat over de uitslag van de verkiezingen, grootste partij/ 
grootste winnaar die verkenningen start, direct formeren, externe formateur). Het heeft niet zoveel zin dit 
overleg lang van tevoren te beleggen, omdat de lijsttrekkers dan nog minder in hun rol als lijsttrekker zitten.  
Dit laatste geldt vooral voor wethouders.  
De griffier kan tijdens de onderhandelingen verschillende rollen vervullen afhankelijk van wat onderhandelaars 
wensen. In sommige gemeenten vinden onderhandelingen plaats aan de keukentafel van een van de 
fractievoorzitters.  
Afhankelijk van de lokale situatie kan de rol van de griffie bij de onderhandelingen variëren van geen rol, 
praktische ondersteuning bij het regelen van vergaderlocaties, zorgdragen voor verslaglegging, tot adviseur 
en rechterhand van de formateur/formatiecommissie.  
Een griffier die sterker als adviseur gepositioneerd is, kan de behoefte voelen in de voorbereiding alvast de 
diverse verkiezingsprogramma’s te (laten) vergelijken. 
Wanneer onderhandelaars een beroep willen doen op de griffier, kan deze dit verzoek niet naast zich 
neerleggen, de raadsleden hebben recht op ambtelijke ondersteuning, dus ook bij het vormen van een nieuw 
college.  
Het is goed om kort voor de verkiezingen binnen de driehoek afstemming te zoeken over de inhoudelijke 
ondersteuning van de partijen en waar de verslagleggende functie te beleggen.  
Algemene stelregel: zolang “alle” partijen aan tafel zitten is de griffie de meest voor de hand liggende 
ondersteuner (bijvoorbeeld tot het eindrapport van de informateur), wanneer coalitievormende partijen elkaar 
gevonden hebben, de gemeentesecretaris. 
Ook moeten afspraken gemaakt worden wie de burgemeester informeert (de rol van de burgemeester in de 
formatie was geen onderwerp van deze bijeenkomst en is daarmee buiten beschouwing gelaten).  
 
Uiteindelijk resulteren de onderhandelingen in een collegeconvenant, een coalitieakkoord, bestuursakkoord of 
collegeprogramma. Aandachtspunt is de wijze waarop de raad dit al dan niet behandelt (kennisnemen, 
bespreken, vaststellen al dan niet met amendering). 
 
Tenslotte: ondanks discussie in de media heeft een aantal gemeenteraden de vorige raadsperiode een 
raadsprogramma opgesteld en is dit vaak goed bevallen, met name het met de gehele raad doornemen van 
alle beleidsthema’s. Het gezamenlijk opstellen van een strategische raadsagenda is wellicht een aardig 
alternatief. 
 
Ad f) Inwerken nieuwe raadsleden 
 
Bij het opstellen van een inwerkprogramma is het van belang om onderscheid te maken tussen reeds zittende 
en nieuwe raadsleden.  
Voor wat betreft kennis en vaardigheden is er onderscheid tussen nieuwe raadsleden die een beroep kunnen 
doen op een aanbod aan trainingen van politieke partijen en raadsleden die dat niet kunnen.  
Daarnaast zijn er natuurlijk altijd individuele verschillen in de kennis, vaardigheden en achtergronden van 
raadsleden. Gezien het beperkte tijdsbeslag dat raadsleden voor het raadswerk effectief beschikbaar kunnen 
stellen, vereist dit een scherpe afweging van de aan te bieden componenten.  
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Een inwerkprogramma kan de volgende elementen bevatten: 

a. kennismaken, zowel als raad onderling als met de organisatie (rondleiding) als met de gemeente 
(samen op de fiets, in de bus langs de belangrijkste projecten en doelgroepen, het beleggen van 
ontmoetingen met het maatschappelijk middenveld en adviesraden); 

b. opdoen van systeemkennis (rolverdeling college-raad, hoe invulling te geven aan de kaderstellende 
controlerende en volksvertegenwoordigende rol, werkwijze raad, werking planning & controlcyclus); 

c. bijspijkeren van vaardigheden (omgaan met de media, snellezen, welsprekendheid, debattraining); 
d. opdoen van dossierkennis (stand van zaken WMO, WRO, grote projecten, verbonden partijen). 

 
In sommige gemeenten is het gebruikelijk het inwerkprogramma van potentiële raadsleden te starten na de 
kandidaatstelling, andere gemeenten starten met het inwerkprogramma na de verkiezingen of na de formatie. 
Voordeel van een introductie in het raadswerk voorafgaand aan de verkiezingen is een langere 
inwerkperiode, nadeel is dat de verkiezingsuitslag nog ongewis is.  
Een start met het inwerkprogramma de eerste weken na de verkiezingen heeft als voordeel dat de 
raadsagenda naar verwachting voldoende ruimte biedt voor het ontplooien van initiatieven, echter afhankelijk 
van het tempo van de formatie kan het lastig zijn de personen bij elkaar te krijgen. Echter, wanneer met 
inwerken gestart wordt na de formatie en de formatie moeizaam verlopen is, kan deze een druk op 
persoonlijke relaties leggen nog voordat een gemeenschappelijke basis is gelegd. 
 
Immers, naast het inwerken van nieuwe raadsleden is het ook van belang zo snel mogelijk te komen tot een 
gemeenschappelijke basis voor alle raadsleden. Daarom is het goed om activiteiten te organiseren voor de 
gehele raad, op een wijze dat dit ook interessant is voor de zittende raadsleden. Voordeel van het 
organiseren van collectieve elementen is dat snel een gemeenschappelijk beeld ontstaat ten aanzien van de 
wijze waarop de raad met elkaar wil samenwerken, onderlinge omgangsvormen en wat de normen en 
waarden zijn ten aanzien van integriteit, samenvattend de mores van de raad. Dit kan bijvoorbeeld middels 
een raadsconferentie al dan niet met overnachting. Dat kan direct bij de start, maar ook kan ervoor gekozen 
worden om eerst al eens een of enkele cycli doorlopen te hebben om vervolgens een beschouwend moment 
aan te bieden (voor of na de zomervakantie is dan een natuurlijk moment, mits voor de zomervakantie geen 
zware dossiers aan de orde komen).  
 
Bij het samenstellen van het inwerkprogramma is het van belang telkens voor ogen te hebben welke 
elementen door wie te laten verzorgen, d.w.z. door de griffie zelf, door de ambtelijke organisatie, danwel door 
externe partijen, rekening houdend met wat personen elders (hun eigen politieke partij) aan training 
ontvangen.  
Bij lokale partijen zal dit trainingsaanbod geringer/niet aanwezig zijn en kan het een optie zijn om na te gaan 
of een bepaalde training samen met buurgemeenten verzorgd kan worden, danwel de raadsleden 
behulpzaam zijn bij het individueel inkopen van (met name) vaardigheidstrainingen en coaching. 
Wanneer gekozen wordt om elementen van het inwerkprogramma door externen te laten verzorgen, verdient 
het aanbeveling om toch onderdelen door de ambtelijke organisatie te laten verzorgen, immers deze heeft de 
specifieke dossierkennis in huis. 
 
Gezien de grote bulk aan informatie die nieuwe raadsleden te verwerken hebben, kan het ook aan te raden 
zijn om inhoudelijke thema’s een uur voorafgaand aan de betreffende raadsvergadering door betrokken 
ambtenaren te laten verzorgen.  
 
Let op: waarschijnlijk heeft uw griffie in het verleden een eigen handreiking voor raadsleden gemaakt. Wellicht 
een natuurlijk moment om te controleren of deze nog actueel is. 
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Tip: reserveer ruim van te voren alvast data in de agenda’s van de potentiële raadsleden. Dit is het enige 
moment in vier jaar dat u dat (praktisch) probleemloos kunt doen! 
 
Tenslotte 
 
In dit verslag passeren vele onderwerpen en mogelijkheden de revue. Het is echter heel goed mogelijk dat 
niet alle elementen een plek zullen krijgen in het draaiboek van uw gemeente. Dat hoeft uiteraard geenszins 
een soepele overgang naar een nieuwe raad en een nieuw college in de weg te staan. Of zoals één van de 
deelnemers aan onze bijeenkomst zei: “het wordt vanzelf 3 maart!” 
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Bijlage verkiezingskalender 

Datum/periode Actie Verkiezing 

07-12-2009  Laatste dag indienen registratieverzoek Gemeenteraad 

05-01-2010  Laatste dag ontvangst waarborgsom kandidaatstelling Gemeenteraad 

12-01-2010  Eerste dag afleggen ondersteuningsverklaringen Gemeenteraad 

19-01-2010  Laatste dag afleggen ondersteuningsverklaringen Gemeenteraad 

19-01-2010  Kandidaatstelling Gemeenteraad 

21-01-2010  Openbare zitting centrale stembureaus: nummering kandidatenlijsten en 
geldigheid lijstcombinaties 

Gemeenteraad 

22-01-2010  Openbare zittingen hoofdstembureaus: geldigheid kandidatenlijsten, 
handhaving kandidaten en aanduidingen 

Gemeenteraad 

26-01-2010  Laatste dag indienen beroep inzake beslissingen hoofdstembureaus, zie 
22-01 

Gemeenteraad 

17-02-2010  Laatste dag indienen schriftelijk verzoek volmachtstemmen Gemeenteraad 
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