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Voorwoord 
 
Wat wordt van de griffier verwacht in de overgangsperiode naar een nieuwe raad en wat kan de griffier 
(samen met de overige leden van de driehoek burgemeester-gemeentesecretaris-griffier) bijdragen om de 
nieuwe raad en het nieuwe college optimaal van start te laten gaan?  
Deze vragen stonden centraal in een enquête die ons bureau in samenwerking met de Vereniging van 
Griffiers in 2009 voor het eerst uitgezet heeft onder alle griffiers.  
Omdat we nieuwsgierig waren of onder invloed van trends – zoals bijvoorbeeld de bezuinigingen en de 
discussie over de rol van de burgemeester in de formatie – veranderingen in opvattingen en/of de praktijk 
hebben plaatsgevonden, hebben we in het najaar van 2013 dit onderzoek herhaald.   
 
Net als in 2009 hebben we in samenwerking met de Vereniging van Griffiers de enquête uitgezet ten tijde van 
het griffierscongres. De enquête is opgenomen in de nieuwsbrief en op de site van de vereniging en ook zijn 
nagenoeg alle griffies per mail benaderd. In totaal hebben 119 griffiers gereageerd.  
Dit rapport geeft daarmee een inkijk in de opvattingen van ruim een kwart van de griffiers over hun rol en die 
van anderen in verkiezingstijd.  
 
Dit rapport kent dezelfde opzet als in 2009. Wel bevat dit onderzoek nu meer individuele inkleuring van de 
respondenten, omdat deze – wellicht omdat ze digitaal gereageerd hebben – vaker toelichtingen hebben 
gegeven.  
  
We merken wederom dat binnen veel gemeenten vragen bestaan over de mate waarin ambtelijke 
ondersteuning gewenst en passend is in het verkiezingsproces en welke rollen de politieke partijen zelf willen 
oppakken, danwel opgepakt worden door het maatschappelijk middenveld en de pers.  
 
Daarbij is één kanttekening op zijn plaats. Dit rapport is een momentopname: het geeft het beeld dat hierover 
bij griffiers bestond ten tijde van het onderzoek. Respondenten konden in de periode van eind oktober tot 
eind november 2013 de vragenlijst digitaal invullen, vervolgens hebben in december telefonische interviews 
plaatsgevonden met diegenen die op de vragenlijst hun telefoonnummer hebben vermeld. Uit zowel de 
ingevulde vragenlijsten als telefonische interviews komt naar voren dat het draaiboek verkiezingen in de 
diverse gemeenten wel in grote lijnen vaststaat, maar dat een aantal zaken zich in overleg nog moet 
uitkristalliseren, ook al is de enquête anderhalve maand later uitgezet dan vier jaar eerder (doordat het 
griffierscongres in 2013 op een later moment in het jaar plaatsvond dan in 2009).  
Wij hopen dat de resultaten van deze enquête een bijdrage kunnen leveren aan de discussie binnen zowel 
uw eigen gemeente als binnen de Vereniging van Griffiers.  
 
Graag bedanken we bij deze alle deelnemende griffiers voor hun tijd en de Vereniging van Griffiers voor de 
enthousiaste ondersteuning. 
Tot slot wensen wij u veel succes en wijsheid bij de voorbereiding en de opvolging van de verkiezingen 
binnen uw gemeente. 
 
Utrecht, januari 2014  
 
 
Petra Habets
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Samenvatting 
 
 
Welke rol vervult de raadsgriffier vóór en na de verkiezingen en wie zijn de natuurlijke sparringpartners in 
deze periode, de overige leden van de driehoek burgemeester, gemeentesecretaris, griffier of de betrokkenen 
in de politieke partijen: de fractievoorzitters, partijvoorzitters of lijsttrekkers? 
In deze studie, waaraan 119 raadsgriffiers hebben meegewerkt, is - net zoals vier jaar geleden - onderzocht 
in welke mate griffiers een rol voor zichzelf (en anderen) zien in de verschillende fasen in de voorbereiding en 
opvolging van de verkiezingen. 
Net zoals in 2009 heeft ca één op de drie respondenten gestimuleerd dat inwoners zich kandidaat stellen 
voor de raad, terwijl 55 procent dat niet tot zijn of haar taak rekent of daarvoor geen ruimte heeft gekregen. 
Opmerkelijk is dat vier jaar geleden met name weinig belangstelling was bij de griffiers van grotere 
gemeenten1 actief activiteiten te ontplooien om kandidaat-raadsleden te werven (slechts 11 procent tegenover 
39 procent van de griffiers van kleinere gemeenten), terwijl nu in 32 procent van de grotere gemeenten wel 
dergelijke initiatieven door de griffie zijn ontplooid (tegenover 34 procent in kleinere gemeenten). Als reden 
om dit niet op te pakken wordt deze keer expliciet tijdgebrek genoemd. Dit onderzoek toont inderdaad ook 
aan dat de griffie-formatie ten opzichte van vier jaar geleden licht gedaald is.  
Er is een lichte stijging te signaleren in de betrokkenheid van de griffie bij opkomstbevorderende 
activiteiten (70 procent van de respondenten ten opzichte van 64 procent van de respondenten vier jaar 
geleden). Ook is er een stijging van het aantal opkomstbevorderende instrumenten dat de gemeente inzet. 
Publicatie in huis-aan-huisbladen is het populairst en zelfs nog verder gestegen, de organisatie van 
verkiezingsdebatten groeit sterk, er worden daarentegen minder verkiezingsmarkten georganiseerd en de 
aanschaf van een stemhulp (in de vorm van een stemwijzer, kieskompas of de stem van) daalt eveneens. Als 
reden voor dit laatste worden de kosten genoemd, soms ook in relatie met de tijdsinspanning die dit de vorige 
periode heeft gevergd met een relatief beperkt zichtbaar resultaat. Als voordeel van betrokkenheid bij 
verkiezingsdebatten is enkele keren de mogelijkheid van maatwerk richting verschillende doelgroepen of 
kernen genoemd, in lijn met andere initiatieven gedurende de gehele raadsperiode om de raad dichter bij de 
straat te brengen.  
In vergelijking tot vier jaar geleden heeft de raad vaker extra middelen ter beschikking gesteld, mogelijk 
omdat door de bezuinigingen de reguliere griffiebudgetten lager zijn. Dit laatste is niet onderzocht, wel blijkt 
dus dat de gemiddelde griffieformatie iets lager is dan vier jaar geleden. 
Ook is er een duidelijke stijging van de verwachting van de griffier dat in de gemeente op enigerlei wijze een 
overdrachtsdocument voor de raad/onderhandelaars wordt opgesteld. Slechts 15% van de respondenten 
verwacht dat er geen overdrachtsdocument opgesteld wordt, in 2009 was dit nog 26%.  
31% van de respondenten verwacht dat er een externe informateur zal worden ingeschakeld, vier jaar 
geleden was dat nog 20 procent.  

                                                 
1 Als in deze rapportage sprake is van “grotere gemeenten” dan wordt bedoeld gemeenten met meer dan 60.000 inwoners. Met 
“kleinere gemeenten” worden gemeenten met minder dan 60.000 inwoners bedoeld. 
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Het aantal respondenten dat verwacht vooraf afspraken te maken met de fracties over de inrichting van het 
onderhandelingsproces is met name in de grotere gemeenten wat gedaald. 
Net zoals vier jaar geleden verwacht exact 50 procent van de respondenten een vergelijking van de 
verkiezingsprogramma's te maken, terwijl 50 procent dat niet doet. 
Opmerkelijk is dat vier jaar geleden nog diverse griffiers verwachtten dat de burgemeester leiding zou geven 
aan de formatie, dit keer verwacht geen enkele respondent dit. Omgekeerd verwachtte één griffier vier jaar 
geleden dat de burgemeester niet geïnformeerd zou worden over de formatie, nu is de verwachting van alle 
respondenten dat de burgemeester op enigerlei wijze over de formatie geïnformeerd zal worden. Ook 
verwacht een groter percentage van de respondenten dat de burgemeester een advies- of klankbordrol zal 
vervullen tijdens de formatie, hoewel nog steeds ruim 20% van de respondenten verwacht dat de 
burgemeester geen rol zal vervullen tijdens de formatie.  
De respondenten verwachten dat het onderhandelingsresultaat vaker besproken zal worden in de raad en 
minder vaak ter besluitvorming zal voorliggen. 
Als het gaat om het inwerkprogramma verwachten respondenten dat er vaker samengewerkt zal worden 
met de buurgemeenten, zeker daar waar het gaat om de transities. 
Een onderwerp dat het vaakst spontaan genoemd werd als element voor het inwerkprogramma is integriteit. 
Voor wat betreft de natuurlijke sparringpartner van de griffier in de voorbereiding van de verkiezingen: vier 
jaar geleden was dit nog het presidium / fractievoorzittersoverleg / seniorenconvent, maar de burgemeester 
schiet hier nu voorbij. Onder de categorie "anders" werden  relatief vaak de collega-griffiers in de regio 
genoemd. 
Griffiers zien zichzelf tenslotte net als vier jaar geleden als de "spin in 't web" voor de activiteiten rondom de 
verkiezingen, behoudens het organiseren van de verkiezingen zelf door burgerzaken. 
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0. Inleiding en leeswijzer 
 
Er bestaan verschillende beelden over de rol die de griffie in verkiezingstijd kan vervullen in relatie tot andere 
spelers (ambtelijke organisatie / politieke partijen / media). In deze verkennende studie zijn beelden 
verzameld die bij griffiers leven over enerzijds de wensen en verwachtingen ten aanzien van hun functioneren 
vanuit politieke zijde en anderzijds de rol van de griffie in relatie tot de ambtelijke organisatie in 
verkiezingstijd. 
Deze studie levert daarnaast een inkijkje in de algemene verkiezingsvoorbereiding binnen de gemeenten. 
Welke zaken worden door wie opgepakt?  
Dit rapport is gebaseerd op de enquêtes die in 2009 en 2013 in samenwerking met de Vereniging van 
Griffiers onder in principe alle raadsgriffiers zijn uitgezet, gecombineerd met telefonische interviewrondes. 
    
De verkiezingsperiode 
De periode rond de gemeenteraadsverkiezingen kan onderverdeeld worden in drie fasen: 

- de periode voor de verkiezingen 
- de periode tussen de verkiezingen en de installatie van de nieuwe raad 
- de periode na de installatie van de nieuwe raad. 

 
Gedurende deze periode spelen de volgende thema’s, waarin de griffier en andere leden van de driehoek een 
rol kunnen spelen, afhankelijk van de specifieke context van de gemeente en de taakopvatting:  

a. het interesseren van nieuwe raadsleden 
b. het bevorderen van de belangstelling voor en de opkomst bij de verkiezingen 
c. overdracht van oud naar nieuw (zowel raad als college) 
d. voorbereiding van de installatie 
e. formatie en 
f. inwerken van nieuwe raadsleden en wethouders. 

 
  
            
         
 
 

zomer 2014 voorjaar 2013 jan. 2014 installatie verkiezingen 

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 
 
 

f. Inwerken nieuwe raadsleden  
 
 
Fasen in de verkiezingstijd 
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Met betrekking tot al deze fasen zijn in de uitgezette enquête vragen opgenomen, met uitzondering van  
voorbereiding van de installatie (fase d.) omdat dit een vrij technisch-procedurele aangelegenheid betreft. 
 
Participanten 
In het proces rondom de verkiezingen zijn niet alleen diverse fasen te onderscheiden, maar ook een groot 
aantal participanten die in de verschillende fasen hun eigen rol vervullen. 
De griffier ondersteunt de raad, de gemeentesecretaris ondersteunt het college, direct na de verkiezingen is 
er een nieuwe raad en zal opnieuw een college gevormd moeten worden. In deze periode vormt de driehoek 
burgemeester-gemeentesecretaris-griffier de verbindende schakel. 
De griffier is als ondersteuner van de raad het eerste aanspreekpunt voor de zittende raadsleden. Zaken 
rondom het functioneren van de raad als totaal worden doorgaans besproken in een kleiner gremium zoals 
het fractievoorzittersoverleg, seniorenconvent of presidium, dit afhankelijk van de invulling die de gemeente 
hiervoor gekozen heeft.  
Op grotere afstand staan de partijvoorzitters van de lokale afdelingen van politieke partijen. In verkiezingstijd 
kunnen deze zich tot natuurlijk gesprekspartner van de griffier ontpoppen voor die partijen die (nog) geen 
zitting hebben in de huidige raad of waarvan een (groot) deel van de huidige raadsleden naar verwachting na 
de verkiezingen niet zal terugkeren.  
Wanneer de kandidatenlijsten van de partijen bekend zijn, zijn ook de lijsttrekkers bekend, de belangrijkste 
spelers in de coalitieonderhandelingen direct na de verkiezingen. Tenslotte kennen vooral grote gemeenten 
campagneleiders waarmee in de aanloop van de verkiezingen afstemming gezocht kan worden indien de 
gemeente een rol voor zichzelf ziet in de opkomstbevordering. 
Naast afstemming binnen de driehoek gemeentesecretaris-burgemeester-griffier worden bij diverse 
gemeenten werkgroepen geformeerd waarin de afdelingen communicatie en burgerzaken en soms ook 
bestuurszaken en concerncontrol een plek hebben. 
Omdat deze rollen, zoals hiervoor geschetst in de diverse fasen van aanloop naar de verkiezingen tot en met 
het inwerken van de nieuwe raad en college kunnen variëren, is in de enquête een extra overkoepelend 
thema opgenomen: het eigenaarschap van het verkiezingsproces in de gemeente. 
 
De opzet van dit rapport 
Dit rapport kent dezelfde opbouw als de uitgezette vragenlijst en behandelt achtereenvolgens de hiervoor 
vermelde thema’s die in de periode rondom de verkiezingen onderscheiden kunnen worden: 

1. de mate waarin de griffier een actieve rol vervult in het interesseren van nieuwe raadsleden 
2. de mate waarin de gemeente en de griffier de belangstelling voor en de opkomst bij de 

gemeenteraadsverkiezingen proberen te stimuleren 
3. de rol van de griffier bij de overdracht richting nieuwe raad en (in)formateur 
4. de formatie  
5. het inwerken van nieuwe raadsleden  
aangevuld met 
6. het eigenaarschap van het verkiezingsproces in de gemeente. 

 
In de bijlage bij dit rapport treft u een onderzoeksverantwoording aan en vindt u de vragenlijst die aan de 
griffiers is voorgelegd. 
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1. De mate waarin de griffier een actieve rol vervult in het interesseren van nieuwe 
raadsleden 
 
Vraag 1. 
Heeft u als griffier initiatieven ontplooid om het aantal kandidaat-raadsleden te bevorderen, hetgeen heeft 
geleid tot activiteiten van de gemeente (in tegenstelling tot de activiteiten die de politieke partijen zelf 
oppakken)? 

 
Van de respondenten geeft 32% aan activiteiten te ondernemen om het aantal kandidaat-raadsleden te 
bevorderen, 55% geeft aan op dit terrein geen initiatieven te ontplooien. Dat verschilt nauwelijks met de 
resultaten in 2009, toen gaf 33% wel en 55% geen wervende activiteiten te ontplooien.  
 
De 32% van de griffiers die aangeeft activiteiten te ontplooien kent het volgende onderscheid: 14% ontplooit 
beperkte initiatieven en 18% geeft aan bijzondere activiteiten te ontplooien. Ook dit verschilt nauwelijks met 
vier jaar geleden, toen was respectievelijk 33%, 14% en 19%.  
De 55% van de griffiers die aangeeft geen initiatieven te ontplooien kent het volgende onderscheid: 13% vindt 
het interesseren van nieuwe raadsleden geen taak van de griffier en 42% geeft aan dat hij of zij als griffier 
niets gedaan heeft, omdat dit bij zijn of haar gemeente niet tot de taken van de griffie gerekend wordt. In 
2009 was dat respectievelijk 55%, 18% en 37%.  
Daarnaast kende deze vraag ook de optie ‘anders’ (14%), enkele keren is hier als toelichting gegeven dat de 
griffier met tijdgebrek kampte, nieuw was of door diverse omstandigheden het goede moment om actie te 
ontplooien voorbij was danwel dat de griffier het heeft voorgesteld aan de fracties, maar er geen behoefte aan 
ondersteuning door de gemeente was. Daarmee bevat de categorie ‘anders’ grotendeels uitleg waarom het 
interesseren van nieuwe raadsleden deze verkiezingen niet als activiteit is opgepakt. 
 
Griffiers die op dit terrein geen activiteiten ontplooien omdat ze dit zelf niet tot de taken van de griffier vinden 
behoren, geven hiervoor dezelfde redenen als vier jaar geleden: enerzijds staan ze voor de opgave de 
beperkte capaciteit van de griffie zo optimaal mogelijk in te zetten, daarnaast geven ze aan enkel activiteiten 
te willen ontplooien als de opdrachtgever (de zittende raad) hier expliciet om vraagt en tenslotte geven enkele 
griffiers aan zich niet in het politieke krachtenveld te willen begeven. Tenslotte geven nu enkele griffiers aan 
in 2009 flink ingezet te hebben op het werven van kandidaten, maar zonder resultaat, waardoor ze dit keer 
hierin niet meer willen investeren.  
 
Vier jaar geleden was het verschil tussen grotere en kleinere gemeenten opmerkelijk. Wij hebben toen 
gesuggereerd dat dit een signaal zou kunnen zijn dat het zoeken naar geschikte kandidaten in kleinere 
gemeenten wellicht een lastiger opgave is en politieke partijen hier extra ondersteuning op dit vlak sneller 
verwelkomen. Dit jaar is juist opmerkelijk dat het verschil tussen grotere (60.000+) en kleinere gemeenten 
(60.000-) sterk is verminderd, omdat in de grotere gemeenten beduidend meer activiteiten door de griffies 
worden ontplooid om kandidaat-raadsleden te werven dan vier jaar geleden. In 32% van de gemeenten met 
meer dan 60.000 inwoners en 34% van de gemeenten met minder dan 60.000 inwoners zijn activiteiten 
ondernomen om kandidaat-raadsleden te werven. In 2009 waren deze cijfers respectievelijk 11% en 39%. Het 
is interessant om te onderzoeken waarom ook in grotere gemeenten meer activiteiten zijn gezet op het 
werven van nieuwe kandidaat-raadsleden.   
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Griffiers die aangeven beperkte initiatieven te ontplooien geven als voorbeeld het verwijzen naar een site als 
www.ikraadslid.nl, het inzetten van sociale media en het stimuleren van interviews met raadsleden door de 
lokale media. Daarnaast geven griffiers persoonlijk toelichting over het raadswerk - als kandidaat-raadsleden 
daar interesse in hebben - bij politieke partijen. 
Ook is het fenomeen ‘Gast van de Raad’ een populaire manier om het aantal kandidaat-raadsleden te 
vergroten.  
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Griffiers die aangeven bijzondere activiteiten te ontplooien om inwoners te stimuleren raadslid te worden, 
noemen een speciale informatie-avond, waarin ze met bestaande raadsleden vragen van potentiële 
raadsleden beantwoorden en/of een simulatie spelen en/of waar de burgemeester cursus geeft aan potentiële 
raadsleden. In sommige gemeenten zijn zelfs meerdaagse cursussen georganiseerd, enkele keren in 
samenwerking met de buurgemeente.  
 
Een bloemlezing uit de individuele reacties: 

 
 
Samen met de buurgemeente twee cursussen voor burgers die meer willen weten van de lokale politiek (met oog op de 

gemeenteraadsverkiezingen)  
 
Nee ik heb dit jaar niets gedaan, puur door tijdsgebrek  
 
Wel heb ik als griffier een bijkomst gehouden voor de partijbesturen om hen inzicht te geven over wat van een raadslid wordt 
verwacht 
 
Ik heb tijdig gewezen op mogelijkheden om dit te doen, maar de fracties gaven er de voorkeur aan, om dit zelf te verzorgen 
 
Wij hebben het hele jaar door het project Gast in de raad (zoals veel andere gemeenten ook). Dat is erg succesvol (gemiddeld 
20 deelnemers per keer)en levert soms iets op. Verder hebben we de politieke partijen gewezen op de mogelijkheid om ook 
jongeren onder de 18 op de lijst te mogen hebben, mits zij maar 18 worden binnen de raadsperiode. Dat was onbekend en 
heeft inderdaad enkele jongeren opgeleverd die nu op sommige lijsten staan. Voor het overige vindt de raad dat het de taak 
van de partijen zelf is om potentiële raadsleden te werven.  
 
Partijen gewezen op de mogelijkheden waar men potentiële kandidaten kon vinden, rol in het stimuleren van de 
burgerraadsleden 
 
Ambtenaren, zelfs van de raad, gaan niet over werving van raadsleden. Wel kunnen zij er voor zorgen dat het politieke debat zo 
wordt gevoerd dat de politieke arena als een lokaal belangrijke wordt ervaren. Dan werf je automatisch. Maar acties "goh wat is 
het leuk\belangrijk\interessant\nuttig om raadslid te zijn\worden" een half jaar of jaar vooraf? Bespaar me, net zo nutteloos als in 
het weekend voor de verkiezingen eenmalig een verkiezingskraampje bemannen.  
 
Aangeboden om bij de fracties langs te komen om dit te bespreken...dat vond men niet nodig 
 
Griffier is beschikbaar voor kandidaat-raadsleden die zich oriënteren op de vraag wat het inhoudt en of het iets voor ze is 
 
Nee, vier jaar geleden hierop veel tijd geïnvesteerd, met weinig tot geen resultaat, ik ben Gekke Gerrit niet weer 
 
Met een fractie is een voorzet voor een marktplein ontwikkeld 
 
Geef uitleg aan kandidaat-raadsleden over gemeenteraad(swerk) 
 
Tezamen met de raadsgriffie van een buurgemeente zijn twee bijeenkomsten georganiseerd, de ene in de buurgemeente, de 
andere in onze gemeente 
 
De afdeling communicatie en de griffie hebben aan de raadsfracties en de politieke partijen aangeboden initiatieven te 
ontwikkelen om burgers te betrekken bij de politiek en de raadsverkiezingen. De politieke partijen hebben besloten dat er geen 
initiatieven en acties nodig zijn. Iedere partij regelt het zelf.  
 
Uit het project Gast van de Raad hebben zich verschillende inwoners bij een politieke partij aangemeld.  
 
We noemen het 'gast van de raad' er zijn twee avonden low-profile door onze burgemeester en mij georganiseerd voor 
belangstellenden ( evt. potentiële raadsleden ) De avonden zijn goed bezocht ( per keer zo'n 15 mensen ! ). 
Een voorstel om tot een cursus voor Lokale Politiek voor belangstellenden c.q. kandidaat raadsleden te organiseren vanuit de 
griffie is door het fractievoorzittersoverleg niet overgenomen. Vonden dit eerder een taak voor de politieke partijen.  
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Ik heb 4 jaar geleden een bijeenkomst geregeld en het voorstel om dat nu weer te doen heeft geen meerderheid gevonden. Het 
is dus nu aan de partijen.  
 
Het presidium voorgesteld om deel te nemen aan een cursus van ProDemos voor geïnteresseerden in het raadswerk. Werd 
door presidium afgewezen i.v.m. de kosten.  
 
Heb initiatief genomen om bijeenkomst voor belangstellenden te organiseren; enthousiast ontvangen maar vanwege tijdsdruk 
griffier verzet van voor- naar najaar. In najaar geen interesse meer vanuit de raad.....  
 
Een avond voor lijsttrekkers en bestuursleden van de lokale politieke partijen 
 
Mensen interesseren voor het raadslidmaatschap is een continu proces. Vanuit de griffie vinden er doorlopend twee projecten 
plaats, nl. Gast van de Raad en Raadslid in de klas. 
 
Publicatie raadspagina & Deelname aan Lentetour  
 
Een informatie-avond en een cursus van 6 avonden (regionaal georganiseerd)  
 
Een van de politieke partijen heeft een cursus gemeentepolitiek georganiseerd  
 
Informatieavonden en spreekbeurt bij bijeenkomsten van politieke partijen 
 
Het is mij niet bekend welke acties politieke partijen hebben ondernemen om potentiële raadsleden te interesseren. Vaak 
gebeurt dit hier door persoonlijke benadering.  
 
Organisatie Dag van de democratie  
 
In onze gemeente doen (plaatselijke) partijen dat zelf 
 
Oproep in lokale krant, aanbod informatieavond (ging niet door wegens gebrek aan belangstelling, 2 aanmeldingen)  
 
Publicaties in het wekelijkse sufferdje 
 
Er is in regionaal verband een cursus raadsoriëntatie aangeboden  
 
De politieke partijen zijn actief op zoek geweest naar kandidaat raadsleden. Een aantal partijen heeft een advertentie gezet in 
de krant. Een aantal partijen had een stand ingericht op de jaarmarkt in september.  
 
Opnemen digitale test van ProDemos in huis-aan-huisblad en plaatsen algemene oproep om ingezetenen voor het 
raadslidmaatschap te interesseren 
 
Voor het zomerreces 2012 is er een cursus gestart de burger dichterbij de politiek. Burgers werden gedurende 9 maanden 
meegenomen in het politieke bedrijf van de gemeente. Starten met en introductie op het gemeenterecht. Voorts bijwonen van 
vergaderingen enz.  
Er is een cursus "Politiek Actief" aangeboden. Een bestaande cursus van ProDemos. Door de enorme belangstelling hebben we 
de cursus dubbel gedraaid en is er eveneens een verkorte cursus gegeven. Ruim 100 mensen hebben in totaal daaraan 
deelgenomen.  
 
Aandacht via social media en website 
 
Geen zicht op wat de partijen precies doen  
 
Geen, is vier jaar geleden wel gebeurd zonder veel resultaat.  
 
Cursusavond door burgemeester en griffier met als motto de gemeenteraad iets voor u! Raadsleden geven tijdens deze avond 
informatie over zaken als tijdsinvestering 
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Niet bekend, wordt door politieke partijen gedaan 
 
1a.  
Worden er voor de activiteiten of initiatieven om potentiële raadsleden te interesseren bijzondere 
doelgroepen onderscheiden en welke zijn dat? 
 
1b.  
Kunt u voorbeelden geven van de wijze waarop u deze doelgroep(en) heeft benaderd? 
 
 
Vier jaar geleden speelde bij het interesseren van nieuwe raadsleden vanuit gemeentelijk perspectief een 
doelgroepenbenadering nauwelijks een rol. Destijds kwam uit de enquête alleen een speciale aandacht voor 
jongeren (4% van de respondenten) naar voren en in de categorie ‘overigen’ nieuwe inwoners van de 
gemeente, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en dorpsverenigingen.  
Jongeren blijken ook nu de populairste doelgroep, met aandacht hiervoor in 10% van de gemeenten, 5% zet 
speciaal in op vrouwen, één griffier geeft aan zich te richten op nieuwe Nederlanders.  

Enkele individuele reacties: 
 
In 2012 is op 8 maart een 8maartraad georganiseerd waaraan louter vrouwen deelnamen. Doel was inzicht geven in de 

gemeentepolitiek 
 
Een aantal bijzondere bijeenkomsten op het gemeentehuis en optredens bij verenigingen voor werving van m.n. vrouwen en 
jongeren voor het lokale democratische proces; inloop- en koffieavonden met algemene voorlichting vanuit de griffie 
raadssimulatiespel in samenwerking met studentenverenigingen.  
 
Er is, in samenwerking met diverse partijen, in mei een avond voor vrouwen georganiseerd om die met name te interesseren 
voor het raadswerk.  
 
Partijen letten er zelf op, m.n. allochtonen  
 
Richten op de groep tussen opkomstpercentage landelijk en de gemeente (verschil 20%)  
 
Jongeren die voor het eerst gaan stemmen worden speciaal benaderd door de burgemeester om een raadsavond bij te wonen.  
 
Geen idee of partijen bijzonder doelgroepen onderscheiden  
 
Nieuwe Nederlanders 
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2. De mate waarin de gemeente en de griffier de belangstelling voor en de opkomst bij de 
gemeenteraadsverkiezingen proberen te stimuleren 
 
Vraag 2. 
Ontplooit u als griffier initiatieven om de belangstelling van de burger voor de gemeenteraadsverkiezingen 
te bevorderen, danwel bent u voornemens dat te doen? 
 
 
Van de respondenten geeft 70% aan activiteiten te ondernemen om de belangstelling voor en de opkomst bij 
de gemeenteraadsverkiezingen te bevorderen, 20% van de respondenten geeft aan op dit terrein geen 
initiatieven te ontplooien.  
De 70% van de griffiers die aangeeft activiteiten te ontplooien kent het volgende onderscheid: 33% geeft aan 
dat dit vooral intensivering van de reguliere communicatiemiddelen van de raad betreft en 37% geeft aan 
bijzondere activiteiten te ontplooien. Deze percentages waren in 2009 respectievelijk 64%, 24% en 40%.  
De 20% van de respondenten die geen initiatieven ontplooit kent het volgende onderscheid: 3% geeft aan dit 
zelf niet tot de taken van de griffier te vinden behoren en 17% geeft aan dat hij of zij als griffier niets gedaan 
heeft omdat dit bij zijn of haar gemeente niet tot de taken van de griffie gerekend wordt. Deze percentages 
waren in 2009 respectievelijk 27%, 10% en 17%. 
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Van de respondenten heeft 8% gekozen voor de antwoordoptie ‘anders’. In 2009 werd hier vaak verwezen 
naar het samenspel met andere gemeentelijke organisatie-onderdelen. Dus bij gemeenten waar de griffier 
aangeeft zelf geen initiatieven te ontplooien vinden doorgaans toch initiatieven vanuit ambtelijke zijde plaats 
om de opkomst te bevorderen. Dit is herkenbaar bij vergelijking van de antwoorden op deze vraag met de 
antwoorden op vraag 4. Datzelfde is ook dit jaar weer zichtbaar. 
 
Zowel uit de vragenlijst als uit de telefonische interviews blijkt dat de keuze voor instrumenten voor 
opkomstbevordering uitgebreid wordt bediscussieerd met fractievoorzitters en lijsttrekkers. Interessant dit jaar 
is dat uit twee telefonische interviews bleek dat de verschillende kernen van de gemeente bij de 
voorbereidingen van de verkiezingen intensief betrokken worden, zodat differentiatie plaatsvindt op thema’s 
die voor de individuele kernen belangrijk zijn.   
 
Enkele individuele reacties: 

 
Stemwijzer, verkiezingskrant, debatten opzetten ism lokale omroep, bezoeken scholen  
 

Er wordt een verkiezingskrant uitgebracht, waarin de partijen met elkaar ''vergeleken'' worden aan de hand van enkele 
onderwerpen, die binnen de gemeente spelen en de standpunten van de partijen daarin  
 
Ik zou wel willen, maar er is geen geld voor...........  
 
Middels werkgroepen uit raad die zich met verschillende zaken rondom de verkiezingen bezighouden  
 
Verkiezingskrant, verkiezingsmarkt, benaderen jongeren die voor het eerst mogen stemmen, sociale media  
 
Twee specifieke activiteiten: een verkiezingskrant en een lijsttrekkersdebat (op 17 maart)  
 
O.a stemwijzer, portretjes van de huidige raadsleden in lokale krant, website  
 
Speciale editie met informatie over de verkiezingen, voorstellen van (kandidaats-)raadsleden en terugblik over de afgelopen 4 
jaar  
 
De verkiezingen vormen 4-jaarlijkse legitimatie van het lokale democratisch lekenbestuur. Het is essentieel voor onze 
democratie dat er generiek dusdanig veel aandacht aan de opkomst wordt besteed. Het thema dat wij hanteren is "Feest van de 
lokale democratie".  
 
Stemwijzer en mensen die voor het eerst naar de stembus mogen, website met algemene info, uitslag avond (samen met 
publiekszaken). Geen debatavond, dat doen de fracties zelf.  
 
Aan fracties wordt aangeboden om 3 minuten uit de video-opnamen van de raadsvergaderingen van de laatste raadsperiode uit 
te zoeken. Die worden met foto's en aanvullende tekst op de site gezet. Daarmee krijgt de burger een indruk van de 
verschillende partijen (in onze gemeente voornamelijk plaatselijke partijen).  
 
Aparte website om opkomst te bevorderen en specifieke algemene verkiezingsinfo op te plaatsen  
 
Wel is er de reguliere communicatie op de website verzorgd door de afdeling communicatie  
 
Wel wordt er door de gemeente in samenwerking met een regionaal dagblad een verkiezingsdebat georganiseerd een week 
voor de verkiezingen  
 
In het raadspresidium is afgesproken, dat de raadsfracties zelf activiteiten (o.a. verkiezingsdebatten) gaan organiseren en zo 
nodig de griffier om assistentie zullen vragen 
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Samen met vertegenwoordigers van alle fracties is er een draaiboek opgesteld met daar in een aantal acties, bijvoorbeeld Raad 
on tour (debatten over thema door de gehele gemeente), instellen van een verkiezingssite. Publiceren in het plaatselijke huis 
aan huis blad wekelijks een column van een van de fracties.  
 
De acties zijn ontplooid in samenwerking en samenspraak met de gemeenteraad. Primair is het een verantwoordelijkheid van de 
politieke partijen. In aanloop naar de verkiezingen zullen we in samenwerking met de politieke partijen de opkomst proberen te 
bevorderen door faciliterend te zijn. 
 
Nieuwe inwoners krijgen een kaart van de burgemeester  
 
Raadskrant & debat 
 
We zetten de StemWijzer alsmede de StickerStemWijzer in We brengen ook partijen (lokale krant en onderwijs) bij elkaar in het 
gezamenlijk voorbereiden van een verkiezingsdebat  
 
Ik heb geïnventariseerd bij het presidium welke opkomstbevorderende instrumenten het wenst, waarbij het ondersteuning van 
de griffie verwacht. De uitkomst is: het ondersteunen bij het vinden van een stemhulp en het bijhouden van het aantal 
aanvragen voor lokale debatten.  
 
Positief en thematisch aanpakken, coördineren en stimuleren. Niet betuttelen en paniekzaaien over opkomst.  
 
Koepelcampagne ivm vervroegde verkiezingen. Bij reguliere verkiezingen waren er geen extra activiteiten ontplooid.  
 
Bij veel zaken wordt via twitter extra aandacht gevraagd  
 
Via de lokale omroep zullen er 1 minuut filmpjes gemaakt worden van lijsttrekkers. Deze zijn beschikbaar om voor 
verkiezingsdoeleinde te gebruiken. Bij ons zullen deze op de subsite voor de verkiezingen worden geplaatst, naast de link voor 
de partijprogramma's.  
 
Fracties kunnen zelf advertentieruimte in het huis-aan-huisblad kopen om hun wapenfeiten onder de aandacht te brengen en 
hun plannen voor de toekomst  
 
In de gemeente fungeert een werkgroep waarin burgerzaken (voor verkiezingsproces sec), communicatie (voor 
opkomstbevorderende activiteiten) en de griffie (voor overgang en inwerkperiode nieuwe raad) zijn 
vertegenwoordigd. In de werkgroep worden de verschillende activiteiten besproken en afgestemd. Als co-productie 
tussen griffie en communicatie wordt een stemwijzer/kieskompas ingekocht. 
 
Voor wat betreft de specifieke doelgroepen zijn de volgende reacties genoteerd:  

 
 
Doelgroepen zijn benaderd d.m.v. social media en de ouderwetse krantenberichten  

En facebook, twitter worden gebruikt; en we maken een website over alle programma's; en een jongerenorganisatie maakt een 
film.  
 
Begeleidende brief van de burgemeester bij de oproepkaart  
 
Voorlichting aan basisschoolleerlingen; spin-off naar ouders en publiciteit/aandacht voor verkiezingen gemeenteraad 
 
Als opkomst bevorderende activiteit heeft de burgemeester een brief geschreven naar alle personen die voor het eerst 
kiesgerechtigd zijn 
 
Wij stellen een iPad beschikbaar aan jongeren die dit jaar voor het eerste gaan stemmen (verloting)  
 
weekkrant, brochure van de volksuniversiteit, gemeentepagina, website, folders..  
 
Voor Gast in de raad doen we een oproep in het weekblad en via internet en we sturen 200 willekeurige burgers een 
uitnodiging  
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via sociale media en posters banners etc.  
 
Debatwedstrijd leerlingen tegen raadsleden  
 
Vraag 3. 
Hoe financiert u eventuele opkomst bevorderende activiteiten?  
 

 
Bij deze vraag hadden de respondenten de keuze uit meerdere antwoordopties, waardoor het totaal 
percentage iets boven de 100% uitstijgt. Van de respondenten geeft 32% aan dat de raad extra middelen 
beschikbaar heeft gesteld, dat is hoger dan de vorige keer (20%). 23% van de respondenten geeft aan dat de 
activiteiten zo beperkt zijn dat er geen extra middelen nodig zijn. Dat is 4% minder dan vier jaar geleden.  
Van de respondenten geeft 39% aan dat extra uitgaven opgevangen worden door te schuiven binnen de 
reguliere raads- en griffiebudgetten (in 2009 38%) en 16% dat extra uitgaven ten laste komen van andere 
organisatie-onderdelen (in 2009 19%), hier wordt de afdeling communicatie het vaakst genoemd.  
Cofinanciering (bekostiging door derden) komt sporadisch voor, te weten bij 6% van de respondenten, in 
2009 was dat 3%. Genoemd zijn maatschappelijke instellingen, mediapartners en andere partners.  
Uit telefonische interviews kwam naar voren dat met name opgetrokken wordt met de lokale omroepen om 
van de uitslagenavonden een feest te maken. Als het om schrijvende pers gaat worden wel vaak extra 
pagina’s ingekocht, maar hechten vele gemeenten er toch aan om zelf regie over de inhoud te voeren.  
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Het beeld dat in grotere gemeenten meer inspanningen plaatsvinden weerspiegelt zich enigszins in de 
financiering. In grotere gemeenten komt het niet voor dat activiteiten zo beperkt zijn dat geen extra middelen 
nodig zijn. In kleinere gemeenten is dat echter in 26% van de reacties aangegeven. Ook is opvallend dat in 
de grotere gemeenten meer geschoven wordt binnen de reguliere raads- en griffiebudgetten (57%) dan in 
kleinere gemeenten (34%). Dit is waarschijnlijk te verklaren door het feit dat de grotere gemeenten grotere 
budgetten voor de raad en griffie hebben, waardoor er überhaupt meer ruimte is om te schuiven.  
 
Enkele individuele reacties: 

 
Met name in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wordt extra budget beschikbaar gesteld.  
 

Opkomstbevorderende maatregelen behoren niet te drukken op het griffie- of raadsbudget. Het behoort tot de algemene taak 
van de gemeente. 
 
Nog niets definitiefs  
 
Ook budget van communicatie  
 
Er loopt nog verzoek voor extra middelen  
 
De partijen bekostigen zelf hun activiteiten.  
 
Er wordt gewerkt aan een begroting. Afhankelijk van de omvang vindt dekking van de uitgaven plaats ten laste van het reguliere 
budget voor communicatie, dan wel zal de raad gevraagd worden extra middelen beschikbaar te stellen.  
 
In het voor de verkiezingen beschikbare budget is € 12.000,- opgenomen voor StemWijzer en StickerStemWijzer 
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Vraag 4. 
Welke opkomstbevorderende instrumenten/activiteiten zijn er bij de vorige verkiezingen opgepakt en welke 
verwacht u dat bij de komende verkiezingen in uw gemeente opgepakt worden? 
 
 
Gemiddeld zetten gemeenten vier verschillende soorten opkomstbevorderende maatregelen in, iets meer dan 
in 2009. De meest voorkomende activiteit is nog steeds een publicatie in huis-aan-huisbladen (77% tegen 
71% in 2009). Het organiseren van verkiezingsdebatten bezet deze keer de tweede plek (71%, in 2009 de 
derde plek met 58%). De derde plaats wordt bezet door het actief benaderen van jongeren die voor het eerst 
mogen stemmen (69%, in 2009 de tweede plek met 63%). Opvallend is dat het aanschaffen van een 
stemhulp (25%) en het organiseren van verkiezingsmarkten (30%) in populariteit zijn gedaald. In 2009 waren 
deze cijfers respectievelijk 34% en 39%. 
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Er zijn significante verschillen tussen de grotere en de kleinere gemeenten. Zo wordt in een groot deel van de 
grotere gemeenten een stemhulp ingezet (73%) terwijl dat bij de kleinere gemeenten slechts beperkt het 
geval is (18%). Ook is het verschil tussen de inzet van radio- en TV-spotjes groot. Slechts 8% van de kleinere 
gemeenten geeft aan dit in te gaan zetten tegenover 47% in de grotere gemeenten. 
Deze verschillen waren er vier jaar geleden ook. Opmerkelijk is dat het gebruik van een speciale website toen 
niet tot een significant verschil leidde en nu wel. Nu geeft 80% van de grotere gemeenten aan dit van plan te 
zijn (tegenover 42% vier jaar geleden), in kleinere gemeenten gaat 41% van de gemeenten dit doen, een 
procent meer dan vier jaar geleden. De enige activiteit die in de kleinere gemeenten meer plaatsvindt dan in 
de grotere gemeenten, is het benaderen van jongeren die voor het eerst mogen stemmen (71% tegenover 
53%). Uit enkele telefonische interviews blijkt dat in verschillende grotere gemeenten parallel meerdere 
stemhulpen worden ingezet.  
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4a.  
Ziet u voor uzelf als griffier in uw gemeente een rol tijdens deze verkiezingen voor de betreffende activiteit 
en wat is deze? 
 
 
In onderstaande tabel worden nogmaals de activiteiten gepresenteerd met daarbij welk percentage van de 
griffiers welke rol daar voor zichzelf bij ziet.  
Opmerkelijk is dat bij nagenoeg alle activiteiten meer dan in 2009 aangegeven wordt dat dit geen griffie-
activiteiten zijn (uitschieters hierin zijn de aanschaf van de stemhulp, persgesprekken en TV- en/of 
radiospotjes) en tevens dat nagenoeg over de gehele linie minder griffiers dan in 2009 een coördinerende of 
uitvoerende rol voor zichzelf zien weggelegd bij de diverse activiteiten, maar eerder een stimulerende rol. 
Overigens wordt een aantal activiteiten net als in 2009 nog steeds duidelijk gezien als griffie-activiteit, met 
name het samenstellen van een verkiezingskrant en het zorgdragen voor extra publicaties in huis-aan-
huisbladen. Ook bij de organisatie van verkiezingsdebatten en het aanschaffen van een eventuele stemhulp 
hebben veel griffiers een coördinerende rol. 
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Het actief benaderen van 
jongeren die voor het eerst 
mogen stemmen 

16 22 43 6 8 23 24 37 8 12 1 0 

Het opzetten van een speciale 
verkiezingswebsite- en/of 
forum 

42 32 3 4 10 16 12 32 0 11 3 4 

Het aanschaffen van een 
stemwijzer, kieskompas of de 
stem van 

56 38 25 4 13 7 4 39 0 4 2 9 

Het samenstellen van een 
verkiezingskrant waarin de 
diverse partijen zich voorstellen 

54 45 28 2 5 19 9 23 2 7 3 4 

Het organiseren van een 
verkiezingsmarkt 

39 20 28 1 7 15 16 45 4 11 5 8 

Het organiseren van een of 
meerdere verkiezingsdebatten 

42 36 27 4 6 27 19 23 5 6 1 4 

Extra publicaties in huis-aan-
huisbladen 

41 39 18 9 9 20 24 23 4 6 4 4 

TV- en/of radiospotjes 38 8 16 1 6 9 20 48 8 18 12 15 

Het beleggen van een of 
meerdere gesprekken met de 
pers voor free publicity en 
afstemming van de plannen 

32 15 15 0 7 15 15 41 12 13 20 15 
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3. De rol van de griffier bij de voorbereiding/overdracht richting nieuwe raad en 
(in)formateur 
 
Vraag 5a. 
Verwacht u dat de oude raad een moment voor reflectie neemt om aandachtspunten te formuleren voor 
een nieuwe raad? 
 
 
Van de respondenten geeft 57% aan dat de huidige raad een moment neemt voor reflectie om 
aandachtspunten te formuleren voor een nieuwe raad (in 2009 62%). In de grotere gemeenten ligt dit 
enigszins hoger (60%, vier jaar geleden 70%) dan in kleinere gemeenten (56%, vier jaar geleden 60%).  
 
Enkele toelichtingen: 

 
 
Er wordt een overdrachtsdossier samengesteld. Het presidium stelt daarnaast een overdrachtsdocument op met 

betrekking tot de werkwijze van de raad. 
 
Daarvoor is een aparte werkgroep in het leven geroepen  
 
Wellicht niet raadsbreed gesteund 
 
Men wil niet over zijn graf regeren (letterlijke uitspraak) 
 
Maar dat zullen we als griffie er proberen uit te trekken en anders doen we het zelf wel 
 
We hebben een enquête gehouden 
 
Die vraag heb ik hen gesteld, maar het antwoord was: nee, dat doen we binnen de partij 
 
Als griffier vraag ik daar wel om. Alleen bij seniorenconvent zal dat waarschijnlijk de agenda halen.  
 
Het college zal dit wel doen over het geheel 
 
De "zittende"partijen doen dit zelf 
 
De werkgeverscommissie is wel voornemens om dit te doen voor de nieuwe werkgeverscommissie 
 
Er worden zowel voor als na de verkiezingen bijeenkomsten georganiseerd om de overgang zorgvuldig doch daadkrachtig vorm 
te geven 
 
Er komt een overdrachtsdocument 
 
In oktober 2013 is een nieuwe strategische visie vastgesteld. Evaluatie van de huidige raad verder over vergadermodel, 
reglement van orde en gebruik I-pads 
 
Wel bereid ik aantal 'losse eindjes' voor presidium voor met verzoek hierover duidelijke afspraken te maken zodat 
nieuwe raad 'actueel' kan starten (denk aan: vastleggen afspraken presidium van afgelopen periode, actualisatie 
reglementen, omgaan met budgetten, voorzitterschap commissievergadering). 
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Vraag 5b. 
 Welke onderwerpen passeren in de reflectie (naar verwachting) de revue? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoals de grafiek aangeeft verschillen de thema's nauwelijks van de thema's zoals in 2009 genoemd. 
In de grotere gemeenten worden vaker de omgangsvormen genoemd, terwijl in de kleinere gemeenten vaker 
inhoudelijke beleidsthema’s behandeld worden.  
 
Enkele individuele reacties: 

 
 
Samenwerking  
 

Een alternatief vergadermodel 
 
Inwerkprogramma  
 
Reglement van orde/mogelijkheid burgerleden  
 
Rol van de raad in een veranderend speelveld (regionale samenwerking - burgerparticipatie)  
 
Tips van oud aan nieuw presidium, evaluatiedocumenten  
 
Financieel perspectief voor 10 jaar  
 
Alles is bespreekbaar  
 
Rekenkamercommissie  
 
De diverse werkgroepen en commissies van de raad  
 
Informatie van college aan raad   
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Vraag 5c. 
Wie nemen (naar verwachting) deel aan die reflectie? 
 
De meest voorkomende vorm is een reflectie met fractievoorzitters, seniorenconvent of presidium (samen 
58%). Opvallend is dat er minder geëvalueerd wordt met de gehele raad (17% tegenover 32% in 2009).  
In de beantwoording is weinig verschil tussen de gemeenten met meer en minder dan 60.000 inwoners.  
 
Enkele individuele reacties:  

 
Verschillende commissies werken zelf aan overdrachtsdocumenten (audit-commissie, werkgeverscommissie)  
 

Op initiatief van de waarnemend burgemeester  
 
Raadswerkgroep lokaal bestuur reflecteert en doet voorstel voor overdrachtsdocument, presidium stelt dit vast  
 
Individuele gesprekken met raadsleden  
 
Samen met de voorzitter van de raad!  
 
Werkgroep vergaderstructuur is afgelopen periode actief geweest met de evaluatie om te komen tot aanbevelingen voor een 
andere opzet.  
 
...en het managementteam  
 
Ook Agendacommissie, bij ons met name gericht op de vier jaar geleden ingevoerde nieuwe vergaderstructuur.  
Essentieel, alleen al i.v.m. de decentralisaties.  
 
Als er zoiets plaatsvindt, dan in het presidium door fractievoorzitters 
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Vraag 5d. 
Laat u vertrekkende raadsleden evaluatieformulieren invullen, danwel voert u exitgesprekken? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Net als in 2009 vinden in de meeste gemeenten geen activiteiten op dit terrein plaats. Opmerkelijk is dat in 
2013 beduidend meer griffiers voornemens zijn exitgesprekken met raadsleden te voeren dan in 2009 (21% in 
2013 versus 10% in 2009).  
 
Enkele individuele reacties: 

 
Ad hoc  
 

Is gebeurd tijdens 'dag op de hei' 
 
Nog niet bekend  
 
Ik zal een van de twee doen (exitgesprek of evaluatieformulier)  
 
Ik ga zeker een aantal langzittende raadsleden uitnodigen  
 
Exitgesprekken samen met burgemeester  
 
Dat hebben we nog niet bepaald  
 
Jaarlijks bespreken burgemeester en griffier met elke fractie afzonderlijk de volgende zaken, samenwerking binnen raad, 
samenwerking met college, ondersteuning door ambtelijke organisatie en ondersteuning door griffie. Tijdens de gesprekken die 
nu lopen wordt ook deze raadsperiode geëvalueerd 
 
Ik overweeg exitgesprekken te voeren, maar dit is nog niet een vaststaand feit 
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Vraag 6. 
Verwacht u dat het college of griffie een overdrachtsdocument voor de raad/onderhandelaars opstelt? 
 
 
Slechts 13% van de respondenten geeft aan dat er geen overdrachtsdocument gemaakt wordt, in 2009 was 
dat nog 26%. 81% van de respondenten verwacht dat in enigerlei vorm de griffie en/of het college / de 
gemeentesecretaris een overdrachtsdocument voor de raad / onderhandelaars opstelt. Het meest 
voorkomende antwoord is ‘ja, dat doet het college / de gemeentesecretaris' (41%, in 2009 25%), gevolgd door 
'ja, dat is een co-productie van griffie en college / de gemeentesecretaris' (26%, in 2009 20%). De verschillen 
tussen grotere en kleinere gemeenten zijn voor dit onderwerp overigens in 2013 niet significant. In 2009 
waren kleinere gemeenten minder actief met het opstellen van overdrachtsdocumenten. 

Enkele individuele reacties: 
 
Communicatie en samenwerking in meest brede zin  
 

Werkwijze, grootte van presidium, participatiemaatschappij, lopende dossiers, maatschappelijke ontwikkelingen  
 
De belangrijkste financiële en ruimtelijke vraagstukken 
 
Evaluatie raadsprogramma  
 
Beleidsinhoudelijk en planmatig (spreiding van grote besluitvormingstrajecten)  
 
Belangrijke thema's die spelen - suggesties voor een "agenda" voor de raad - inwerkprogramma  
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Evaluatie collegeprogramma  
 
Met name de gang van zaken direct na de verkiezingen, een overdrachtsdocument met lopende zaken. Dit kan gebruikt worden 
bij de coalitieonderhandelingen. Daarnaast is afgesproken dat de raad aansluitend een bijdrage kan leveren aan de 
beleidsonderwerpen voor de komende raadsperiode "waar willen we het over hebben"?  
 
Inhoudelijke beleidsvelden, project (zoals daar is een op handen zijnde herindeling)  
 
Griffie om nieuwe raad snel alle instrumenten aan te reiken en uit te legen, college om de inhoudelijke dossiers voldoende 
bekend te maken om voortgang te houden in de besluitvorming  
 
Stavaza op de verschillende onderwerpen uit de begrotingsprogramma's en de wat "toxide" dossiers  
 
Algemene procedures en werkwijze en dossierinfo  
 
Bestaand beleid, financiën ontwikkeling mores  
 
doorkijk op lopende dossiers en ambities voor de komende raadsperiode en finananciele aspecten  
 
De belangrijkste ontwikkelingen die vanaf 2014 op de raad afkomen en waarover de raad besluiten zal nemen 
 
Uitleg werkwijze  
 
Stand van zaken lopende projecten, niet uitgevoerde projecten met toelichting waarom niet  
 
Alle onderdelen van de programmabegroting, grote financiële dossiers, positie grondbedrijf, decentralisaties  
 
Feiten/achtergronden + Opgaven voor de toekomst + Strategische keuzes  
 
Stand van zaken begroting, programma’s projecten, in ieder geval een overzicht van de historische besluitvorming over een 
aantal belangrijke dossiers  
 
Stand van zaken coalitieprogramma - belangrijkste dossiers - bezuinigingen  
 
Er worden diversen bijeenkomsten georganiseerd om de overgang zorgvuldig en daadkrachtig, maar vooral ook soepel te laten 
verlopen 
 
Stand van zaken inhoudelijke dossiers, werkwijze raad met aanbevelingen voor doorontwikkeling  
 
Belangrijke doorlopende dossiers, dossiers waar keuzemogelijkheden liggen  
 
financiën, actuele stand van zaken t.a.v. ruimtelijke omgeving, sociale domein en regionale samenwerking  
 
Aandachtspunten voor de nieuwe raad vanuit griffieoptiek; opzet controle, oppakken decentralisaties, vormgeving 
politieke agenda, doordenken van de rol van de raad 
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4. De formatie 
 
Vraag 7. 
Welke actie verwacht u dat binnen uw gemeente als eerste plaatsvindt met het oog op formatie? 
 
 
81% van de respondenten verwacht dat de grootste partij de onderhandelingen start. Op gepaste afstand 
volgt een plenair debat in de raad over de verkiezingsuitslag (17%). De andere opties (‘de grootste winnaar 
start de verkenningen om te komen tot de formatie’ en ‘de formatie wordt direct gestart door één van de 
partijen’) scoren marginaal. Daarmee wijken de antwoorden nauwelijks af van 2009.  
Net zoals in 2009 start men in grotere gemeenten vaker met een plenair debat dan in kleinere gemeenten 
(40% versus 14%).  
 
Enkele individuele reacties:  

 
Duiding van de uitslag in een openbare vergadering van de fractievoorzitters/lijsttrekkers; wel of geen informatie e.d.  
 

Een besloten vergadering de dag na de verkiezingen met alle partijen  
 
Griffie organiseert dag na verkiezing een bijeenkomst waarin politiek leider grootste fractie zijn procesaanpak aan alle partijen 
uitlegt  
 
Er wordt een informateur aangezocht die verkennende gesprekken vort over een te vormen coalitie  
Afhankelijk van wie de verkiezingen wint, sommige partijen willen een plenair debat, anderen niet 
 
Daags na verkiezingen is er een bijeenkomst voor alle fractievoorzitters waarbij de grootste partij het voortouw neemt om het te 
volgen formatieproces door te spreken 
Debat NIET in de raad, omdat die dan nog niet geïnstalleerd is, maar wel een debat met de lijsttrekkers 
 
 
Vraag 8. 
Verwacht u dat de raad/(fracties) afspraken wil(len) maken over uitgangspunten voor de inrichting van het 
onderhandelingsproces? 
 
 
Van de respondenten verwacht 54% dat de raad/(fracties) afspraken wil(len) maken over uitgangspunten voor 
de inrichting van het onderhandelingsproces. In 2009 was dat 60% en lag dat getal bij de grotere gemeenten 
wat hoger (74%), dat is met 50% dit keer niet het geval.  
 
Enkele individuele reacties: 

 
Voorafgaand aan de verkiezingen wordt hier een bijeenkomst over belegd, geïnitieerd door de griffie  
 

Er is een handreiking die als onderlegger daartoe dient 
 
Onbekend  
 
Bij de vorige verkiezing een eerste aanzet; ik verwacht dat nu ook weer maar dan iets uitgebreider 
 
Gaat altijd op dezelfde wijze 
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Pas bij aanvang van het feitelijke proces zullen de nieuw verkozen partijen hier met elkaar concrete afspraken over maken; 
althans, zo is te doen gebruikelijk. Ambtelijk wordt daar NIET op gestuurd, maar naar bevindt van zaken gefaciliteerd 
 
In het schema van na de verkiezingen heeft de griffier enkele bijeenkomsten gepland met partijleiders en fractievoorzitters 
 
Afhankelijk van uitslag  
 
Ik ga ervan uit dat de fractievoorzitters behoefte hebben aan een "draaiboek" om de processen af te bakenen 
 
Men zegt van wel, maar pogingen om dit bespreekbaar te maken zijn tot nu toe gestrand omdat dat 'aan de 
nieuwe raad moet worden overgelaten'. Vermoedelijk hebben de kleine (oppositie)fracties hieraan meer behoefte 
dan de grotere (coalitie)partijen. Waarschijnlijk komt de vraag alsnog op na de verkiezingen.... 
 
 
Vraag 9. 
Verwacht u dat er een externe (in)formateur benoemd wordt? 
 
 
De benoeming van een externe (in)formateur wordt door 31% van de respondenten verwacht, dat is flink 
hoger dan in 2009, toen verwachtte 20% van de griffiers een externe (in)formateur. Het verschil tussen 
grotere en kleinere gemeenten is dit keer kleiner dan in 2009, omdat de kleinere gemeenten vaker dan in 
2009 verwachten dat een externe (in)formateur wordt ingeschakeld.  
 
Enkele individuele reacties: 

 
Het zou een uitdaging zijn als partijen er samen uitkomen.  
 

Zou kunnen, maar niet zeker  
 
Dat is absoluut nog niet bekend 
 
Vraag 10. 
Bent u als griffier voornemens de verkiezingsprogramma’s te vergelijken ter ondersteuning van de 
onderhandelingen? 
 
 
Net als in 2009 levert deze vraag weer het meest verdeelde antwoord van de enquête op met ook exact 
dezelfde mate van verdeeldheid: 50% ja en 50% antwoordt nee. Overigens vindt in grotere gemeenten een 
dergelijke vergelijking minder vaak plaats dan in kleinere gemeenten (33% tegen 55%).  
 
Enkele individuele reacties: 

 
 
Mogelijk ter voorbereiding op campagne (gemeentelijke website - vergelijking programma's). Deze uitkomst kan indien 

gewenst door onderhandelaars gebruikt worden 
 
Dat gebeurt door de directie  
 
Wordt niet op prijs gesteld  
 
Wordt traditioneel in de organisatie gedaan door de strategen  
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In het verleden gedaan, maar nauwelijks gebruikt, vaak maakt de regionale pers ook al zo'n overzicht  
 
T.b.v. het opstellen van het raadsprogramma  
 
Als men dat wilt uiteraard wel  
 
Ter ondersteuning vind ik ver gaan, wel om inzicht te krijgen waar de onderhandelpunten zullen liggen  
 
Die vergelijking komt te staan in het overdrachtsdossier 
 
 
Vraag 11. 
Verwacht u dat er een raadsprogramma of een raadsagenda gemaakt wordt? 
 
 
Van de respondenten spreekt 17% de verwachting uit dat een raadsprogramma wordt opgesteld, 20% van de 
respondenten verwacht dat er een raadsagenda wordt opgesteld. Het antwoord ‘geen van beiden’ wordt 
echter door 50% van de respondenten gegeven. Daarmee wijkt de beantwoording niet veel af van 2009, toen 
waren de percentages respectievelijk 22, 25 en 49.  
 
Enkele individuele reacties: 

 
Coalitie stelt programma op dat door raad wordt vastgesteld  
 

ik verwacht een coalitieakkoord dat vervolgens in de (meerjaren) begroting wordt uitgewerkt 
 
De huidige fractievoorzitters zijn hier verdeeld over. Besloten is dit met de nieuwe fractievoorzitters te bespreken na de 
verkiezingen 
 
Het is een overspannen en misplaatste verwachting dat de gemeenteraad, in al zijn verscheidenheid, een gezamenlijk gedragen 
programma gaat maken. Dat zouden raadsfracties, die qua inhoud zo van elkaar verschillen dat zij daadwerkelijk verkozen zijn, 
zich niet mogen laten gebeuren m.i.  
 
Geen programma dat wordt vastgesteld, want dan is er weinig ruimte voor politiek debat 
 
Die vraag heb ik gesteld en het antwoord was: nee 
 
Die raadsagenda is er al 
 
Waarschijnlijk zal er een coalitieakkoord komen, dat op een meerderheid kan bogen en vertaald zal worden in een 
collegeprogramma dat ter kennisname aan de raad wordt gezonden 
 
Er komt waarschijnlijk een coalitieakkoord waarin de beleidsinhoudelijke accenten voor de komende vier jaar worden neergelegd 
 
Vermoedelijk komt er een politieke agenda waarbij de raad aangeeft welke onderwerpen belangrijk zijn, welke rol de raad 
daarbij pakt en welke procesafspraken met het college en de samenleving daarbij horen 
 
Geen idee wat precies bedoeld wordt met een raadsprogramma of raadsagenda. Maar als het presidium dit wenst 
stel ik voor de nieuwe periode weer een politieke agenda op, waarin wordt aangegeven op welke onderwerpen de 
raad passief en op welke onderwerpen de raad actief kaders wil stellen 
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Vraag 12. 
Wat is volgens u de primaire rol in de formatie voor…. 

 De griffier 
 De gemeentesecretaris 
 De burgemeester 

 
 
Dit was de enige open vraag van de enquête.  
Wij hebben de antwoorden zowel gerubriceerd in steekwoorden2 als geanalyseerd in hoeverre er 
overeenkomsten en verschillen zijn in de rol die de griffier aan zichzelf toekent in relatie tot de rol van de 
gemeentesecretaris en burgemeester. Hiervoor is dezelfde rubricering gebruikt als in 2009. Daar waar 
meerdere rollen genoemd zijn, is het antwoord met een wegingsfactor verdeeld over de verschillende rollen. 3 
 
 
Griffiers zien de volgende rol voor de burgemeester:  

 
De meest genoemde rol voor de burgemeester is adviserend (25%), gevolgd door “geen rol” (22%), daarmee 
is het aantal griffiers dat de burgemeester geen enkele rol toekent iets teruggelopen ten opzichte van 2009. 
Werd in 2009 nog een paar keer aangegeven dat de burgemeester leiding gaf aan de formatie, is dat in 2013 
niet het geval. Van de burgemeester wordt niettemin wel enige vorm van procesbewaking verwacht, wat door 
één van de respondenten als volgt verwoord werd: “procesbewaking in die zin dat niemand met een kater 
thuis komt te zitten. Politiek verlies en winst is een gegeven, maar uitsluiten van personen of mensen niet.” 
 

                                                 
2In een aantal gevallen betreft dit een benadering, ter illustratie: “inhoudelijk ondersteunend” is ondergebracht in de categorie 
“adviseren of klankbord zijn”.  
3 In tegenstelling tot de rapportage van 2009 is gekozen voor een relatieve verdeling, dat wil zeggen dat de antwoorden optellen 
tot 100%, om op die manier een vergelijking tussen 2009 en 2013 beter mogelijk te maken. 



De dominante rol die griffiers voor zichzelf in de formatie zien is een ondersteunende / facilterende rol (61%), 
niettemin zijn er griffiers – meer dan in 2009 – die voor zichzelf een actieve begeleidingsrol zien (14% versus 
9% in 2009). 
 

  
De voornaamste rol die griffiers voor de gemeentesecretaris zien is die van leverancier van informatie (36%), 
dat was in 2009 veel minder nadrukkelijk (11%). Ook voor gemeentesecretarissen zien veel griffiers een 
ondersteunende rol weggelegd (32%), maar minder dominant dan in 2009 (53%). 
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Vraag 13. 
Door wie verwacht u dat de burgemeester geïnformeerd wordt over het verloop van de formatie? 
 
 
Meest genoemd zijn de fractievoorzitter van de grootste partij (59%), de voorzitter van de formatiecommissie 
(51%) en de griffier (16%). De relatieve verdeling (het aantal keren dat een antwoord gegeven is) is 
vergelijkbaar met 2009, zoals blijkt uit de onderstaande grafiek, met een iets gegroeide rol voor de griffier. 
Het antwoord “niet” is dit keer (gelukkig) niet genoemd.  
 

Enkele individuele reacties: 
 
Hangt af van hoe het proces (zichzelf) organiseert. Welke partijen zijn betrokken? Wie neemt het voortouw?  
 

Eerst de griffier en daarna de gemeentesecretaris  
 
In 1e instantie door de fractievoorzitter van de grootste partij over de inhoud. Secundair door de griffier (procedureel).  
 
De griffier zal hem actief informeren, maar ook de formateur zal hier een rol in spelen. Wellicht trekken beiden samen op.  
 
huidige college leden 
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Vraag 14. 
De formatie zal resulteren in een coalitieakkoord/bestuursakkoord of collegeprogramma.  
Op welke wijze verwacht u dat behandeling hiervan in de raad zal plaatsvinden? 
 
 
39% van de respondenten geeft aan dat het coalitieakkoord/bestuursakkoord of collegeprogramma ter 
kennisneming in de raad zal worden aangeboden, dat is duidelijk meer dan in 2009 (18%), 41% van de 
respondenten verwacht dat het besproken wordt (in 2009 56%), 20% geeft aan dat vaststelling in de raad met 
mogelijkheid tot amendering plaatsvindt (in 2009 26%). Wanneer meerdere antwoorden zijn aangegeven zijn 
de antwoorden met een wegingsfactor verdeeld over de antwoordopties.   
 

 
Enkele individuele reacties: 

 
 
De formatie zal uiteindelijk resulteren in een raadsprogramma, dat in de raad besproken en vastgesteld wordt. Al dan 

niet met stemverklaringen. Of tegenstemmers.  
 
Ter kennisname en vervolgens uitwerking in begroting (die wel besproken wordt)  
 
De raad kan een motie in stemming brengen waaruit blijkt wie het coalitieprogramma steunt en op welke onderdelen.  
 
De raad stelt het raadsprogramma vast. Op basis hiervan maakt het college een collegewerkplan waarvan de raad kennis 
neemt  
 
zonder amendering 
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5. Het inwerken van raadsleden 
 
Vraag 15. 
In welke mate gaat u als griffier zorgen voor een inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden? (meerdere 
antwoorden zijn mogelijk) 
 
 
Het inwerken van nieuwe raadsleden gebeurt voornamelijk door de griffie (74%, in 2009 70%), gevolgd door 
het antwoord ‘in samenwerking met de gemeentesecretaris/ambtelijke organisatie wordt een 
inwerkprogramma samengesteld waarvan de organisatie de invulling grotendeels voor haar rekening neemt’ 
(49%, in 2009 60%). Minder griffiers dan in 2009 geven aan dat een vaardighedentraining voor raadsleden 
georganiseerd wordt (31% tegen 42% in 2009). 
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Net als in 2009 ziet de griffier een relatief kleine rol voor  politieke partijen weggelegd (10% tegen 9% in 
2009). 
In kleinere gemeenten speelt de ambtelijke organisatie een beperkter rol bij het inwerken van raadsleden dan 
in grotere gemeenten (45% tegenover 60%). 
 
Enkele individuele reacties: 

 
 
Inwerkprogramma op hoofdlijnen direct aansluitend aan de installatie van de raad in nieuwe samenstelling. Verdere 

verdieping vooral in commissieverband.  
 
Het is een combinatie van programmapunten die we in vanaf 1 januari willen inzetten tot wel na de zomer.  
 
Eveneens wordt gekozen voor een inwerkprogramma in samenwerking met de omliggende gemeenten.  
 
Er worden enkele avonden belegd voor de eigen raad. Maar er zullen ook bijeenkomsten in regionaal verband 
worden georganiseerd 
 
 
Vraag 15b. 
Wanneer start u met het inwerken van (potentiële) raadsleden? 
 
 

Er zijn drie momenten waarop gestart kan worden met het inwerken van raadsleden, te beginnen direct na de 
kandidaatstelling, zodat potentiële raadsleden al enigszins voorbereid zijn wanneer ze daadwerkelijk gekozen 
zijn. De volgende optie is na de verkiezingen te beginnen met inwerken, zodat duidelijk is welk team definitief 
aantreedt. Tenslotte kan het inwerken opgeschort worden tot na de coalitievorming, zodat ook de 
onderhandelaars betrokken kunnen worden bij het inwerkprogramma.  
 
Het gros van de gemeenten kiest voor een start na de verkiezingen (80%). Iets meer grote gemeenten kiezen 
voor een start na de kandidaatstelling dan bij kleinere gemeenten. 
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Enkele individuele reacties: 

 
De bedenktijd van 10 dagen is niet voor niets. Sommige gaan zich beseffen dat 'het echt is'.  

 
Vooraf alleen op verzoek, na verkiezing uitgebreide trainingsbijeenkomsten  
 
In november wordt een bijeenkomst voor potentiële raadsleden georganiseerd 
 
 
Vraag 15.c  
Welke mogelijke aspecten van een inwerkprogramma worden door wie opgepakt? 
 
 
Ten opzichte van vier jaar geleden zijn in de enquête twee inwerkthema’s toegevoegd: transities en 
intergemeentelijke samenwerking. De resultaten van 2009 en 2013 zijn te zien in onderstaande tabel.  
 
Diverse aspecten kunnen opgenomen worden in het inwerkprogramma. Het meest populair zijn de werkwijze 
van de raad (99%), gevolgd door de instrumenten van de raad (100%), dossierkennis (96%), kennismaken/ 
het creëren van een gemeenschappelijke basis (95%) en de planning & controlcyclus (91%). 
De belangrijkste wijziging ten opzichte van 2009 betreft de rol van buurgemeenten. Waar in 2009 relatief 
weinig wordt weinig met buurgemeenten samen werd georganiseerd (de hoogste score was toen 3%), wordt 
nu op het terrein van samenwerking en transities door (respectievelijk 34% en 16%) van de griffiers gemeld 
dat het inwerken in samenwerking met buurgemeenten zal plaatsvinden. Dit betreft overigens beiden 
aspecten die in 2009 niet gescoord werden. 
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Kennismaking en het creëren van 
een gemeenschappelijke basis 77 72 5 18 3 2 2 2 8 4 0 2 

Kennismaking met de gemeente  34 35 34 35 0 0 0 2 19 16 1 14 
De instrumenten van de raad  87 82 3 3 6 7 3 5 2 3 0 0 
Werkwijze van de raad 91 95 0 0 4 3 1 0 3 2 0 0 
Planning & controlcyclus 47 33 92 60 5 4 4 2 1 1 0 0 
Vaardigheden 45 48 2 6 31 24 3 2 11 12 1 8 
Dossierkennis 15 25 68 66 2 1 1 4 7 3 1 1 
Transities  -  23  -  61  -  1  -  11  -  3  -  1 
Intergemeentelijke samenwerking  -  31  -  42  -  2  -  21  -  1  -  4 
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Enkele individuele reacties: 
 
 
Voor onderdelen worden externen ingeschakeld  

 
Kennis van gemeenterecht en Awb / rollen taken van de raad in relatie tot rollen en taken van het college / integriteit  
 
Absoluut ook een integriteitstraining, en training vergadertechnieken  
 
Integriteit, risicomanagement  
 
De werkwijze van de raad, de eigen cultuur, hebben we ook proberen te omschrijven in een document en aan de politieke 
partijen aangeboden om te gebruiken bij de werving en selectie van raadsleden en wethouders  
 
Het inwerkprogramma wordt door de griffie opgezet. Uitvoering vindt plaats door samenwerking met de ambtelijke 
organisatie/externe ondersteuning.  
 
Alle raadsleden ontvangen introductiedocument, samengesteld/opgesteld door griffier. Daarin zit veel basisinformatie 
over werkwijze, praktische zaken en over waar je dossierkennis kunt gaan halen. 
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6. Het eigenaarschap van het verkiezingsproces 
 
Vraag 16. 
Kunt u aangeven wie u bij de punten die in de voorgaande vragen aan de orde zijn gekomen als uw meest 
natuurlijke partner beschouwt ? 
 
 
 

 
Bij deze vraag konden respondenten aangeven wie de voornaamste partners zijn voor de griffier in de 
voorbereidingen van de verkiezingen. Voor de analyse zijn punten toegekend op basis van de hoogte van de 
scores (hoe hoger de positie hoe meer punten)4. De burgemeester scoort het hoogste (28%), gevolgd door 
presidium / fractievoorzitters / seniorenconvent ex equo met de driehoek (beiden 23%). Dat betekent voor 
zowel driehoek als burgemeester een stijging ten opzichte van 2009, toen was/waren presidium / 
fractievoorzitters / seniorenconvent de voornaamste partner(s) voor griffiers.  
 
 
 
 
 

                                                 
4 Hierbij is zodanig gecorrigeerd dat iedereen hetzelfde aantal punten heeft toegekend. Om vergelijking met 2009 mogelijk te 
maken zijn ook de scores van 2009 op dezelfde wijze herrekend. 
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Vraag 17. 
Waar vindt u dat ambtelijk de regie hoort te zijn belegd voor het brede palet aan activiteiten dat in de 
voorgaande vragen aan de orde is gekomen? 
 
 
Van de respondenten vindt 87% dat de ambtelijke regie voor het brede palet aan activiteiten bij de griffie 
hoort te liggen, in 2009 was dat 81%. Er is nauwelijks verschil tussen grotere en kleinere gemeenten. 
 
Enkele individuele reacties: 

 
tandem griffier/secretaris  
 

Intensieve samenwerking tussen hoofd kwaliteitscontrol en de griffier. Waarbij de organisatie zich dienstbaar opstelt op alle 
gevraagde informatie te leveren en te presenteren.  
 
Procesregie bij de griffier, die daarin wel gefaciliteerd moet worden. Als partijen daar niet voor voelen, dan zul je je ambitie 
moeten bijstellen.  
 
verkiezingen; burgerzaken opkomstbevordering/inwerken; griffie 
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Verantwoording 
 
Respons 
Omdat er steeds meer papierloos wordt gewerkt is ervoor gekozen om de enquête niet op papier maar 
digitaal aan te bieden. Eind oktober 2013 is de link naar de online enquête verspreid via de nieuwsbrief en 
website van de Vereniging van Griffiers, ook is naar nagenoeg alle griffiers een herinneringsmail gestuurd.  
In totaal zijn er 119 enquêtes ingevuld. Dat is minder dan in 2009 (toen waren 143 reacties). Voor een deel 
kan dat verklaard worden uit het dalend aantal gemeenten. In 2009 waren er nog 441 gemeenten, per 1 
januari 2014 zijn dat er 403, gecorrigeerd hiervoor blijft de respons iets lager dan in 2009 (29% tegenover 
32%). 
Omdat we het respondenten zo makkelijk mogelijk wilden maken om een toelichting te geven en we 
inhoudelijk de verdieping zochten, konden respondenten een telefoonnummer achter te laten voor een kort 
telefonisch interview, 20 respondenten hebben hier gebruik van gemaakt. Uiteindelijk hebben in de eerste drie 
weken van december 18 telefoongesprekken plaatsgevonden. 
 
Niet elke vraag is door iedereen beantwoord. De vraag met de minste antwoorden is vraag 16 (‘Kunt u 
aangeven wie u bij de punten die in de voorgaande vragen aan de orde zijn gekomen als uw meest 
natuurlijke partner beschouwt?’). Deze vraag is door 21 respondenten niet ingevuld.  
 
Representativiteit 
In de vraagstelling is de grootte van de gemeente opgenomen om na te kunnen gaan in hoeverre sprake is 
van een representatieve steekproef.  

 
Behoudens onzekerheid over de gemeentegrootte van 20 respondenten die de gemeentegrootte niet hebben 
ingevuld (17%), is er sprake van een lichte oververtegenwoordiging van de gemeenten met 35.001 tot en met 
60.000 inwoners. Landelijk gezien is dat 18% van de gemeenten, maar 24% van de respondenten. Daar staat 
– net als vier jaar geleden - een lichte ondervertegenwoordiging van gemeenten met minder dan 15.000 
inwoners tegenover. Het aandeel van gemeenten met meer dan 60.000 inwoners komt nagenoeg overeen 
met het landelijke percentage gemeenten in deze grootteklasse.  
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De vraagstelling 
De enquête bestaat grotendeels uit gesloten vragen met de mogelijkheid om een toelichting te geven en één 
open vraag. Om het tijdsbeslag van respondenten zo beperkt mogelijk te houden is gekozen voor deze opzet. 
Er is overigens veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een toelichting te geven. Een selectie die een 
impressie geeft van het type antwoorden is opgenomen in het rapport. 
 
Omdat gesloten vragen per definitie tot een bepaalde inkleuring leiden (ondanks de mogelijkheid voor het 
geven van een toelichting en de optie ‘anders’) hebben wij ervoor gekozen om ten aanzien van de rol van de 
griffier in relatie tot de twee andere leden van de driehoek een open vraag te stellen (vraag 12). ’Wat is 
volgens u de primaire rol in de formatie voor…?’ gevolgd door respectievelijk de griffier, de 
gemeentesecretaris en de burgemeester. Vervolgens hebben wij – omdat vele respondenten voor dezelfde 
bewoordingen gekozen hebben - de antwoorden gerubriceerd in steekwoorden.  
Bij sommige vragen kunnen meerdere antwoorden aangevinkt worden, waardoor de percentages kunnen 
optellen tot meer dan 100%. De rapportage is in enkele gevallen niettemin teruggebracht naar relatieve 
verdelingen (d.w.z. een verdeling op basis van 100%), bij de vragen is aangegeven welke keuze gemaakt is. 
Door digitalisering van de enquête hebben wij dit jaar op sommige punten ervoor gekozen om de 
respondenten te verplichten een keuze te maken, om zo een scherper antwoord te ontlokken. Bij vergelijking 
van de resultaten met vier jaar geleden hebben wij daartoe de resultaten van vier jaar geleden bij sommige 
vragen opnieuw gecodeerd om vergelijking mogelijk te maken.  
 
Timing 
Deze enquête is ingevuld tussen eind oktober en eind november 2013. Dat is effectief twee maanden later 
dan in 2009. Niettemin hielden we er nog steeds rekening mee dat een aantal zaken bij de gemeenten ten 
tijde van dit onderzoek nog niet uitgekristalliseerd was. We hebben daarom bij enkele vragen expliciet de 
antwoordmogelijkheid ‘onbekend’ opgenomen en bij andere vragen de ruimte gegeven om middels de optie 
‘anders’ de situatie binnen de eigen gemeente te schetsen. Van beide opties is in beperkte mate gebruik 
gemaakt. Soms waren we zo nieuwsgierig naar de eigen verwachtingen van de griffier dat we bewust geen 
ruimte hebben opgenomen voor nuance. Enkele griffiers hebben toch voor die nuance gekozen door bij 
enkele vragen meerdere antwoorden aan te kruisen, waar dat niet expliciet als mogelijkheid gegeven was.  
 
Wat weten we nog meer van de respondenten? 
De gemiddelde griffiegrootte van de gemeenten die de enquête ingevuld hebben is 2,7 formatieplaats. Dat is 
iets kleiner dan in 2009 (2,9 fte), waarschijnlijk als gevolg van de bezuinigingen in de afgelopen jaren. 
 
Van de respondenten was 72% ten tijde van de vorige verkiezingen ook werkzaam als griffier in de 
betreffende gemeente, 5% was griffier maar in een andere gemeente, 4% was bij de vorige 
gemeenteraadsverkiezingen werkzaam bij deze griffie in een andere functie dan griffier, 8% was in een 
andere functie werkzaam bij de huidige organisatie en 10% was in een andere functie elders werkzaam. De 
cijfers lijken te wijzen op een gedaalde mobiliteit ten opzichte van de vorige raadsperiode, zoals blijkt uit de 
grafiek. 
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Bijlage vragenlijst 

 



Griffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingen

Inleiding en achtergrond  
 
Net zoals vier jaar geleden inventariseren wij de rol van de griffier in verkiezingstijd: wat wordt van u als griffier verwacht in de 
overgangsperiode naar een nieuwe raad en wat kunt u als griffier bijdragen om de nieuwe raad en het nieuwe college optimaal van start te 
laten gaan? Is er wel een rol voor u weggelegd? Er bestaan verschillende beelden over de rol die de griffie in verkiezingstijd kan vervullen in 
relatie tot andere spelers (ambtelijke organisatie / politieke partijen / media).  
Deze vragenlijst heeft tot doel de opvattingen hierover onder griffiers inventariseren en kent dezelfde opzet als vier jaar geleden.  
 
Opzet  
 
Deze vragenlijst behandelt achtereenvolgens de volgende thema’s:  
1. de mate waarin u als griffier een actieve rol vervult in het interesseren van nieuwe raadsleden  
2. de mate waarin uw gemeente en u als griffier de belangstelling voor en de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen proberen te 
stimuleren  
3. uw rol als griffier bij de overdracht richting nieuwe raad en (in)formateur  
4. de formatie  
5. het inwerken van nieuwe raadsleden  
6. het eigenaarschap van het verkiezingsproces in uw gemeente  
7. en enkele achtergronden van de gemeente en uzelf (uw rol ten tijde van de vorige gemeenteraadsverkiezingen).  
 
Let op: mogelijk is een aantal zaken ten tijde van dit onderzoek binnen uw gemeente nog niet uitgekristalliseerd. Wanneer dit het geval is 
verzoeken wij u uw eigen verwachting in te vullen.  
 
Het invullen van deze vragenlijst (grotendeels meerkeuzevragen met mogelijkheden voor een persoonlijke toelichting) zal ca. 10 tot max. 15 
minuten vergen.  
De resultaten van dit onderzoek zullen op de website van de Vereniging voor Griffiers bekend worden gemaakt.  
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

 
Welkom

 



Griffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingen

Als griffier kunt u activiteiten en initiatieven ontplooien om potentiële raadsleden te werven. De volgende vragen gaan 
daar over. Vragen die niet van toepassing op uw situatie zijn kunt u overslaan.  
 
1. Heeft u als griffier initiatieven ontplooid om het aantal kandidaatraadsleden te 
bevorderen, hetgeen heeft geleid tot activiteiten van de gemeente (in tegenstelling tot 
de activiteiten die de politieke partijen zelf oppakken)?

2. Welke activiteiten en/of initiatieven zijn ondernomen om potentiële raadsleden te 
interesseren? 

 

3. Worden er voor de activiteiten of initatieven om potentiële raadsleden te interesseren 
bijzondere doelgropen onderscheiden?

4. Kunt u voorbeelden geven van de wijze waarop u deze doelgroep(en) heeft 
benaderd?

 

 
De mate waarin de griffier een actieve rol vervult in het interesseren van ...

55

66

55

66

 

Ja, er zijn bijzondere activiteiten ondernomen om potentiele raadsleden te interesseren (bijvoorbeeld de organisatie van een markt 

om inwoners te stimuleren politiek actief te worden of het verzorgen van een cursus). 

gfedc

Ja, er zijn beperkte initiatieven ondernomen om potentiele raadsleden te interesseren, 9bijvoorbeeld aandacht op de website, maar 

het is aan partijen zelf om hier actief invulling aan te geven.) 

gfedc

Nee, ik heb als griffier niets gedaan, omdat dit bij onze gemeente niet tot de taak van de griffie gerekend wordt.
 

gfedc

Nee, ik heb niets gedaan, omdat ik dit zelf niet tot de taken van de griffier vindt behoren.
 

gfedc

Anders, tevens heeft u de mogelijkheid hier een toelichting te geven, bijvoorbeeld welke acties u heeft ondernomen
 

gfedc

Eventuele toelichting: hier kunt aangeven welke acties u heeft ondernomen of andere punten die u kwijt wilt 

55

66

Ja, jongeren
 

gfedc

Ja, vrouwen
 

gfedc

Ja, allochtonen
 

gfedc

Nee, er zijn geen bijzondere doelgroepen
 

gfedc

Anders (vul aan in toelichting hieronder)
 

gfedc

Eventuele toelichting 

55

66



Griffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingen

Hier volgen enkele vragen over de mate van en manier waarop de gemeente en de griffier de belangstelling voor en de 
opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen proberen te stimuleren 
 
5. Ontplooit u als griffier initiatieven om de belangstelling van de burger voor de 
gemeenteraadsverkiezingen te bevorderen, danwel bent u voornemens dat te doen? 

6. Hoe financiert u de opkomst bevorderende activiteiten en/of acties? 

 
Belangstelling voor en de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen 
proberen...

 

Ja, de griffie zet hier een aantal bijzondere acties op, want het is onze taak om de potentiële keizer te informeren.
 

gfedc

Ja, de griffie zet hier enkele acties op, echter dit betreft vooral intensivering van reguliere communicatiemiddelen van de raad
 

gfedc

Nee, ik ontplooi als griffier geen bijzondere activiteiten omdat dit bij mijn gemeente niet tot de taak van de griffie gerekend wordt
 

gfedc

Nee, ik ontplooi als griffier geen bijzondere activiteiten, omdat ik dit niet tot de taken van de griffier vindt behoren
 

gfedc

Anders (vul aan in toelichting hieronder)
 

gfedc

Eventuele toelichting 

55

66

De activiteiten zijn zo beperkt dat geen extra middelen nodig zijn
 

gfedc

Er zijn extra uitgaven, maar die zijn op te vangen door te schuiven binnen reguliere raads en griffiebudgetten
 

gfedc

Er zijn extra uitgaven, deze komen ten laste van budgetten van andere organisatieonderdelen
 

gfedc

De raad heeft extra middelen beschikbaar gesteld
 

gfedc

Er vindt bekostiging door derden plaats, te weten mediapartners
 

gfedc

Er vindt bekostiging door derden plaats, te weten maatschappelijke instellingen
 

gfedc

Er vindt bekostiging door derden plaats, door overige partijen (aanvullen in toelichtingenveld)
 

gfedc

Eventuele toelichting 

55

66



Griffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingen

De volgende vraag gaat over instrumenten en activiteiten die de gemeente kan oppakken om de opkomst te 
bevorderen. We zijn benieuwd welke instrument/activiteit tijdens de vorige verkiezingen zijn opgepakt, welke u naar 
verwachting dit jaar oppakt en hoe u per instrument/activiteit de rol van uzelf als griffier ziet.  
 
Mogelijk is een aantal zaken op dit moment nog niet uitgekristalliseerd. Als dat het geval is verzoeken wij uw eigen 
verwachting in te vullen.  
 
7. Welke opkomstbevorderende instrumenten/activiteiten zijn er bij de vorige 
verkiezingen opgepakt en welke verwacht u dat bij de komende verkiezingen in uw 
gemeente opgepakt worden?

 
Belangstelling voor en de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen 
proberen...

Is deze activiteite opgepakt tijdens 
de VORIGE verkiezingen?

Verwacht u dat deze activiteit 
tijdens de KOMENDE verkiezingen 

opgepakt gaat worden?

Ziet u voor uzelf als griffier een rol 
tijdens deze activiteit?

Het actief benaderen van 
jongeren die voor het 
eerst mogen stemmen

6 6 6

Het opzetten van een 
speciale 
verkiezingswebsite en/of 
forum

6 6 6

Het aanschaffen van een 
stemwijzer, kieskompas of 
de stem van

6 6 6

Het samenstellen van een 
verkiezingskrant waarin de 
diverse partijen zich 
voorstellen

6 6 6

Het organiseren van een 
verkiezingsmarkt

6 6 6

Het organiseren van een 
of meerdere 
verkiezingsdebatten

6 6 6

Extra publicaties in huis
aanhuisbladen

6 6 6

TV en/of radiospotjes 6 6 6

Het beleggen van een of 
meerdere gesprekken met 
de pers voor free publicity 
en afstemming van de 
plannen

6 6 6

Anders, namelijk:  

55

66



Griffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingen
8. Als u bereid bent tot een kort telefonisch interview over uw opkomstbevorderende 
instrumenten/activiteiten graag hier uw naam en telefoonnummer vermelden. 

 

55

66
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De volgende vragen gaan over het met de zittende raad reflecteren op de lopende raadsperiode.  
 
Mogelijk is een aantal zaken op dit moment nog niet uitgekristalliseerd. Als dat het geval is verzoeken wij uw eigen 
verwachting in te vullen. Vragen die niet van toepassing op uw situatie zijn kunt u overslaan.  
 
9. Verwacht u dat de oude raad een moment voor reflectie neemt om aandachtspunten 
te formuleren voor de nieuwe raad? 

10. Wie nemen (naar verwachting) deel aan die reflectie? 

11. Welke onderwerpen passeren in de reflectie (naar verwachting) de revue?

 
De rol van de griffier bij de voorbereiding/overdracht richting nieuwe raad

Ja
 

nmlkj

Nee
 

nmlkj

Eventuele opmerkingen 

55

66

De gehele raad
 

gfedc

Fractievoorzitters
 

gfedc

Presidium
 

gfedc

Seniorenconvent
 

gfedc

Een ad hoc werkgroep uit de raad
 

gfedc

De raad samen met het college, op initiatief van de raad
 

gfedc

De raad samen met het college, op initiatief van het college
 

gfedc

Eventuele toelichting 

55

66

Werkwijze
 

gfedc

Inhoudelijke beleidsthema’s
 

gfedc

Omgangsvormen
 

gfedc

Anders (aanvullen in het toelichtingenveld)
 

gfedc

Eventuele toelichting 

55

66
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12. Laat u vertrekkende raadsleden evaluatieformulieren invullen, danwel voert u 
exitgesprekken? 

 

Ja, de griffie voert exitgesprekken met vertrekkende raadsleden
 

gfedc

Ja, de vertrekkende raadsleden wordt gevraagd een evaluatieformulier in te vullen
 

gfedc

Nee
 

gfedc

Anders (aanvullen in toelichtingenveld)
 

gfedc

Eventuele toelichting  

55

66



Griffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingen

De volgende vragen gaan over of en hoe het zittende college aan overdracht naar haar opvolger gaat doen.  
 
Mogelijk is een aantal zaken op dit moment nog niet uitgekristalliseerd. Als dat het geval is verzoeken wij uw eigen 
verwachting in te vullen. 
 
13. Verwacht u dat het college of griffie een overdrachtsdocument voor de 
raad/onderhandelaars opstelt? 

14. Kunt u aangeven welke aspecten in het overdrachtsdocument aan de orde komen?

 

 
De rol van de griffier bij de voorbereiding/overdracht richting het nieuwe ...

55

66

 

Ja, dat doet het college / de gemeentesecretaris
 

gfedc

Ja, dat doet de griffie
 

gfedc

Ja, dat doen zowel het college / de gemeentesecretaris als de griffie afzonderlijk
 

gfedc

Ja, dat is een coproductie van griffie en college / de gemeentesecretaris
 

gfedc

Nee
 

gfedc

Anders (aanvullen in toelichtingenveld)
 

gfedc

Eventuele toelichting  
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Griffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingen

Over het proces van de formatie is wettelijk weinig vastgelegd. De volgende vragen over hoe dat in uw gemeente 
geregeld wordt.  
 
Mogelijk is een aantal zaken op dit moment nog niet uitgekristalliseerd. Als dat het geval is verzoeken wij uw eigen 
verwachting in te vullen. 
 
15. Welke actie verwacht u dat binnen uw gemeente als eerste plaatsvindt met het oog 
op formatie? 

16. Verwacht u dat de raad(fracties) afspraken wil(len) maken over uitgangspunten voor 
de inrichting van het onderhandelingsproces? 

17. Verwacht u dat er een externe (in)formateur benoemd wordt? 

 
De rol van de griffier bij de voorbereiding/overdracht richting nieuwe raad...

Een plenair debat in de raad over de verkiezingsuitslag
 

gfedc

De grootste partij start de verkenningen om te komen tot de formatie
 

gfedc

De grootste winnaar start de verkenningen om te komen tot de formatie
 

gfedc

De formatie wordt direct gestart door één van de partijen
 

gfedc

Anders (vul aan in toelichtingenveld hieronder)
 

gfedc

Eventuele toelichting 
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Ja
 

nmlkj

Nee
 

nmlkj

Eventuele toelichting 
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Ja
 

nmlkj

Nee
 

nmlkj

Eventuele toelichting 
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Griffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingen
18. Bent u als griffier voornemens de verkiezingsprogramma’s te vergelijken ter 
ondersteuning van de onderhandelingen? 

19. Verwacht u dat er een raadsprogramma of een raadsagenda gemaakt wordt?  

De burgemeester, gemeentesecretaris en griffier kunnen elk hun rol vervullen tijdens de formatie.  

20. Wat is volgens u de primaire rol in de formatie voor de burgemeester?

 

21. Wat is volgens u de primaire rol in de formatie voor de gemeentesecretaris?

 

22. Wat is volgens u de primaire rol in de formatie voor de griffier?
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55

66

55

66

Ja
 

nmlkj

Nee
 

nmlkj

Eventuele toelichting 
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Ja, ik verwacht dat onze raad een raadsprogramma wil opstellen
 

gfedc

Ja, ik verwacht dat onze raad een strategische raadsagenda wil opstellen (bijvoorbeeld op basis van vergelijking van de 

verkiezingsprogramma's) 

gfedc

Nee, ik verwacht dat onze raad een raadsprogramma noch strategische raadsagenda wil opstellen
 

gfedc

Anders (vul aan in toelichting hieronder)
 

gfedc

Eventuele toelichting 
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Griffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingen
23. Door wie verwacht u dat de burgemeester geïnformeerd wordt over het verloop van 
de formatie?

24. De formatie zal resulteren in een coalitieakkoord/bestuursakkoord of 
collegeprogramma. Op welke wijze verwacht u dat behandeling hiervan in de raad zal 
plaatsvinden? 

 

De fractievoorzitter van de grootste partij
 

gfedc

De voorzitter van de formatiecommissie/de formateur
 

gfedc

De griffier
 

gfedc

Degene die hij/zij tegenkomt in de wandelgangen of die daar toevallig aan denkt
 

gfedc

Niet
 

gfedc

Anders (vul aan in toelichtingsveld hieronder)
 

gfedc

Eventuele toelichting 
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De raad zal kennisnemen van dit stuk
 

gfedc

De raad zal dit stuk bespreken
 

gfedc

De raad zal dit stuk vaststellen, met eventuele amendering
 

gfedc

Anders (vul aan in toelichting hieronder)
 

gfedc

Algemene toelichting: 
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Griffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingen

Nieuwe raadsleden hebben nog veel te leren. Met de volgende vragen willen we een beeld krijgen hoe dat proces bij u 
vorm krijgt.  
 
25. In welke mate gaat u als griffier zorgen voor een inwerkprogramma voor nieuwe 
raadsleden?

26. Wanneer start u met het inwerken van (potentiële) raadsleden?

 
Het inwerken van nieuwe raadsleden

De griffie verzorgt het inwerkprogramma
 

gfedc

In samenwerking met de gemeentesecretaris/ambtelijke organisatie wordt een inwerkprogramma samengesteld waarvan de 

organisatie de invulling grotendeels voor haar rekening neemt 

gfedc

De politieke partijen vervullen zelf de belangrijkste rol in het voorbereiden van nieuwe raadsleden
 

gfedc

We organiseren een training voor raadsleden als het gaat om vaardigheden voor zover deze niet door de politieke partijen zelf 

worden ingevuld 

gfedc

We schakelen een extern bureau in om het inwerkprogramma te verzorgen
 

gfedc

We plannen een raadsconferentie na ca. 100 dagen
 

gfedc

In de eerste maanden plannen we enkele specifieke agendapunten in de reguliere vergadercyclus zoals bijvoorbeeld het voorstellen 

van de accountant aan de raadsleden. 

gfedc

Eventuele toelichting 
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Na de kandidaatstelling
 

gfedc

Na de verkiezingen
 

gfedc

Na de coalitievorming
 

gfedc

Eventuele toelichting 

55

66



Griffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingen
27. Welke mogelijke aspecten van een inwerkprogramma worden door wie opgepakt?

Griffie
Ambtelijke 
organisatie

Extern bureau 
(olv. de griffie)

Samen met 
buurgemeenten

Door politieke 
partijen zelf

Anders… NVT

Kennismaking en het 
creëren van een 
gemeenschappelijke basis

gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Kennismaking met de 
gemeente (wijken, kernen, 
adviesraden, 
maatschappelijk 
middenveld)

gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

De instrumenten van de 
raad (kaderstellende, 
controlerende en 
volksvertegenwoordigende 
rol)

gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Werkwijze van de raad gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Planning & controlcyclus gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Vaardigheden (bv omgaan 
met de media, 
debatvaardigheden)

gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Dossierkennis (WMO, WRO, 
grote projecten)

gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

De transities gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Intergemeentelijke 
samenwerking

gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

 

Andere aspecten en eventuele toelichting  
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Griffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingen

In de voorbereiding van de verkiezingen zult u met diverse partijen klankborden.  
 
28. Een gewetensvraag: kunt u aangeven wie u bij de punten die in de voorgaande 
vragen aan de orde zijn gekomen als uw meest natuurlijke partner beschouwt? 

29. Waar vindt u dat ambtelijk de regie hoort te zijn belegd voor het brede palet aan 
activiteiten dat in de voorgaande vragen aan de orde is gekomen? 

 
Het eigenaarschap van van het verkiezingsproces

1: Meest natuurljik 2 3 4 5 6: Minst natuurlijk

Burgemeester nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Presidum nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Fractievoorzitters nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Seniorenconvent nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Driehoek met 
gemeentesecretaris en 
burgemeester

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Lijsttrekkers nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Voorzitters politieke 
partijen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Anders (vul aan in 
toelichting hieronder)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Eventuele toelichting 
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Griffier
 

gfedc

Burgerzaken
 

gfedc

Bestuursdienst
 

gfedc

Overig (vul aan in toelichting hieronder)
 

gfedc

Eventuele toelichting 

55

66



Griffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingen

De voorgaande vragen hadden als doel een beeld te krijgen van de processen en aanpakken binnen uw gemeente. 
Met de volgende vragen willen we een beeld krijgen van de eigenschappen van uw gemeente.  
 
30. Wat is de grootte van uw gemeente?

31. Wat is de formatie van uw griffie, gemeten in FTE, afgerond op een heel getal?

32. Toelichting, bijvoorbeeld als de grootte van uw griffie niet uit gehele FTE's bestaat. 

 

33. Was u, of was uw huidige griffier, zelf ook griffier bij de vorige 
gemeenteraadserkiezingen?

 
Enkele achtergronden

FTE:

55

66

 

< 15.000 inwoners
 

nmlkj

15.001  35.000 inwoners
 

nmlkj

35.001  60.000 inwoners
 

nmlkj

60.001  100.000 inwoners
 

nmlkj

> 100.000 inwoners
 

nmlkj

Ja
 

nmlkj

Ja, maar niet in deze gemeente
 

nmlkj

Nee, maar was wel werkzaam bij deze griffie
 

nmlkj

Nee, maar wel werkzaam bij deze organisatie
 

nmlkj

Nee
 

nmlkj

Eventuele toelichting 
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Griffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingenGriffier en gemeenteraadsverkiezingen

We willen u van harte danken voor uw tijd en uw antwoorden.  
 
Op 22 november sluit de enquête en zullen de antwoorden verwerkt worden. De resultaten via de site van de VvG 
bekend gemaakt worden. 
 
34. Als u nog overige vragen, opmerkingen of kanttekeningen hebt kunt u ze hier kwijt.

 

 
Bedankt!
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