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Voorstel:
Het Griffieplan 2021-2022 vast te stellen.

Inleiding:
Met de vaststelling van het griffieplan 2017-2022, De Verbinding, heeft de raad voor deze
raadsperiode opdrachten meegegeven aan zijn eigen ambtelijke organisatie. In maart 2020 is
besloten om de formatie van de griffie uit te breiden om knelpunten en risico’s in de uitvoering te
verminderen. Zoals vaak bij plannen verbetert het zicht op concrete activiteiten als de datum minder
ver weg ligt. Dit opgeteld bij de uitbreiding van de formatie van de griffie, de effecten van de
coronapandemie en de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht is er daarom aanleiding voor een
actualisatie van het geldende griffieplan voor de jaren 2021 en 2022.
Argumenten:
1 Het griffieplan dient ter sturing en ter informatie
Het plan is een concreet middel voor de gemeenteraad om sturingsafspraken te maken met zijn
griffier, rechtstreeks of via presidium en/of de werkgeverscommissie als vertegenwoordiging van de
raad. De griffier maakt met het griffieplan sturingsafspraken aan overige op de griffie werkzame
ambtenaren. Daarnaast heeft het griffieplan een belangrijke informatiefunctie. Niet alleen de leden van
de raad en de raadscommissies dienen bekend te zijn met de werkzaamheden van hun werknemers,
maar ook voor het college, de ambtelijke organisatie, inwoners, instellingen en pers is het goed om te
weten waarvoor zij bij de griffie terecht kunnen.
2 Het griffieplan is voorbesproken
De griffie is digitaal op bezoek geweest bij alle fracties om input te vergaren voor het griffieplan en om
de fractieleden kennis te maken met de nieuwe raadsadviseur. Dit heeft een lijst met thema’s en
aandachtspunten opgeleverd, die vertaald zijn in het plan. Daarnaast is binnen de griffie gesproken
over de onderlinge samenwerking en taakverdeling. Er bestond geen aanleiding voor bespreking van
het plan met de ambtelijke organisatie, dit heeft bij het eerdere griffieplan al plaatsgevonden. Op
onderdelen (gemeenteraadsverkiezingen, raadscommunicatie) is wel overleg gevoerd. Het presidium
stelt de raad voor om het griffieplan vast te stellen.
Kanttekeningen en alternatieven:
Alternatieven binnen het griffieplan
Het is mogelijk om andere accenten te leggen op de uitvoering van activiteiten en/of andere
onderdelen aan te passen in het griffieplan. Dit ligt niet voor de hand, nu vooraf is opgehaald welke
thema’s de fracties belangrijk vinden in de komende jaren en wat de raad van de griffie verwacht.
Ontwikkelingen rondom raadscommunicatie zijn beperkt meegenomen
De raad heeft voor raadscommunicatie 4 uur p/week formatie geaccordeerd via het beleidsplan
communicatie ‘In de kern’. Deze formatie is bij de ambtelijke organisatie ondergebracht. In dit
geactualiseerde griffieplan zijn op dit thema geen nieuwe ambities en ontwikkelingen meegenomen.
Duurzaamheid:
Vaststelling van dit plan heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke ambities op het thema
duurzaamheid. Fracties hebben aangegeven dat dit ook voor de komende jaren een belangrijk thema
is. De organisatie van themabijeenkomsten en technische sessies rondom de RES en andere
duurzaamheidsthema’s zijn in het plan opgenomen.
Financiële dekking:
Uitgangspunt voor het griffieplan is dat de in de begroting opgenomen budgetten voor raad, griffie en
rekenkamercommissie leidend zijn voor het uitvoeren van activiteiten. Alle budgetten vallen binnen het
programma Bestuur.
Communicatie:
Het griffieplan zal geplaatst worden op het raadsinformatiesysteem op de pagina van de griffie.

Vervolg:
Periodiek rapporteert de griffier over de uitvoering van het griffieplan aan het presidium.
Bijlagen:
Griffieplan 2021-2022

Het presidium van de gemeenteraad,
L.M. Nijkamp
voorzitter

A.J. Ramerman
plv. voorzitter

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van het presidium d.d.1 april 2021, nummer 1253;
overwegende dat het griffieplan 2017-2022 aan een update toe is;
gelet op artikelen 107e en 147 van de Gemeentewet;

besluit:
Het Griffieplan 2021-2022 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 april 2021.

De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

