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Onderwerp: Organisatie griffie

1. Voorstel
Het vaststellen van:
 De organisatie van de griffie conform bijlagen 2 t/m 7.
 De benoeming van mevrouw F.M. Bouwman als griffier van de gemeente Midden-

Groningen
 De benoeming van de op de griffie werkzame personen conform bijlage 7 en de 

benoeming van mevrouw F.A.P. Grit, mevrouw Y.H. Goedhart en mevrouw F.C. 
Mulder als resp. 1e, 2e en 3e  plaatsvervangend griffier.

 De verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Midden-

Groningen conform bijlage 1.
 De benoeming van de werkgeverscommissie

2. Inleiding
Op grond van artikel 107 e van de Gemeentewet kan de raad regels stellen over de 
organisatie van de griffie. De Klankbordgroep heeft op 7 februari 2017 ingestemd met 
een voorstel voor de organisatie van de griffie. Zie bijlage 1.  Dit voorstel is door de 
werkgroep griffie samen met een externe adviseur van Pro Facto opgesteld. In de 
voorbereidingen hebben alle fracties en medewerkers van de griffie input kunnen 
geven. De organisatie van de griffie is vervolgens uitgewerkt in taaktyperingen. Deze 
zijn gebaseerd op het functiewaarderingssysteem HR21 en liggen ook ter vaststelling 
voor.

Daarop is in de Klankbordgroep van 19 september een aanvullend advies gegeven over 
een uitbreiding van de formatie van de griffie van 0,25 fte voor de functie van 
raadsadviseur B. Zie bijlage 3. De reden daarvoor is dat er in de formatie van de griffie 
nog geen rekening gehouden was met de invulling van de functie van de secretaris voor 
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de Rekenkamercommissie Midden-Groningen. 

3. Bevoegdheid van de raad
De raad is bevoegd op grond van artikel 107 e van de Gemeentewet om regels te stellen 
over de organisatie van de griffie. De raad is bevoegd tot het benoemen van de griffier 
en de plaatsvervangende griffier(s).

4. Beoogd effect
De organisatie van de griffie vast te stellen, de griffier en plaatsvervangende griffiers te 
benoemen en de verordening vast te stellen die handelt over de organisatie van de 
griffie en de ondersteuning van de raad.

5. Argumenten
Op grond van artikel 107 van de Gemeentewet benoemt de raad de griffier. De 
Klankbordgroep heeft op 7 februari 2017 ingestemd met de profielschets van de 
(beoogd) griffier. Vervolgens is de werving en selectie gestart door de werkgroep griffie 
met ondersteuning van het adviesbureau Pro Facto. Op 21 maart 2017 heeft de 
Klankbordgroep ingestemd met de voorgedragen kandidaat, mevrouw F.M. Bouwman. 
Zij is per 1 mei 2017 in dienst getreden van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en is 
door Gedeputeerde Staten van Groningen met ingang van 1 januari 2018 benoemd tot 
tijdelijk griffier van de gemeente Midden-Groningen. De benoeming geldt tot de dag 
waarop overeenkomstig de Gemeentewet in de functie van griffier is voorzien. Tijdens 
de vergadering van de gemeenteraad zal mevrouw F.M. Bouwman de eed of de belofte 
afleggen.

Ook is een werving en selectieprocedure gestart door de werkgroep griffie en de 
beoogd-griffier, ondersteund door het adviesbureau Pro Facto voor de functie van 
Raadsadviseur A. Op 13 juli 2017 heeft de werkgroep griffie ingestemd met de 
voorgedragen kandidaat, mevrouw F.A.P. Grit. 

Op grond van artikel 107 e van de Gemeentewet is de raad bevoegd om de op de griffie 
werkzame ambtenaren te benoemen. Voor de plaatsing van de raadsadviseurs B en 
griffiemedewerkers is gelijktijdig met de plaatsing van de medewerkers van de 
collegeorganisatie een plaatsingsprocedure gevolgd. Hierbij heeft een onafhankelijke 
plaatsingscommissie advies gegeven over de voorlopige plaatsingen. De werkgroep 
griffie heeft de voorlopige plaatsingen vastgesteld conform het advies van de 
plaatsingscommissie en een aanvullende plaatsing.
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Op grond van artikel 107d van de Gemeentewet regelt de raad de vervanging van de 
griffier. Voorgesteld wordt om de raadsadviseur A, mevrouw F.A.P. Grit, als eerste 
plaatsvervangend griffier, mevrouw Y.H. Goedhart als tweede plaatsvervangend griffier 
en mevrouw F.C. Mulder als derde plaatsvervangend griffier te benoemen. 

Op grond van artikel 107a, tweede lid stelt de raad een instructie vast voor de taak en 
bevoegdheden van de griffier. In de verordening organisatie griffie en ondersteuning 
raad Midden-Groningen 2018 is vorm gegeven aan deze instructie. Naast de 
beschrijving van de taken en bevoegdheden van de griffier en griffie, is in deze 
verordening ook de totstandkoming van de werkgeverscommissie geregeld. Deze 
werkgeverscommissie, bestaande uit drie raadsleden, zal fungeren als formele 
werkgever van de griffier. De raadsvoorzitter functioneert als adviseur van deze 
commissie. 

Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
In deze verordening is naast het werkgeverschap van de raad en de instructie voor de 
griffier ook de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning geregeld.  In de 
vergaderingen van de klankbordgroep van 19 september en 31 oktober 2017 is 
gesproken over het wel/niet regelen van de fractieondersteuning voor de raad van 
Midden-Groningen. Er is gekozen om een bedrag van €1000,- per fractie en €100,- per 
raadszetel op te nemen in de verordening, zodat het daarmee gepaard gaande bedrag in 
de begroting is gereserveerd. Er is daarbij afgesproken dat de gemeenteraad van 
Midden-Groningen op een later moment kan evalueren of deze vorm van 
fractieondersteuning gewenst is. 

6. Kanttekeningen en risico’s
De griffie kent een tijdelijke functie. Deze functie is in december 2017 ingevuld. Er zal 
door de raad overwogen moeten worden wat de termijn is van deze functie en hoe de 
invulling van de griffie zal verlopen na afloop van deze termijn. De 
werkgeverscommissie zal te zijner tijd een voorstel aan uw raad voorbereiden.

7. Financiële paragraaf
Vaststelling van de besluiten heeft geen specifieke financiële consequenties.

8. Communicatie
De benoemde medewerkers ontvangen een schriftelijk aanstellingsbesluit.
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De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen,

Rein Munniksma 
Waarnemend burgemeester

Bijlage:
1 Verordening op de organisatie van de griffie en ondersteuning raad Midden-

Groningen 2018
2 Advies indeling griffie Midden-Groningen
3 Advies over de uitbreiding van de formatie griffie Midden-Groningen 2018
4 Functieboek 1 taaktypering griffie
5 Functieboek 2 taaktypering griffie
6 Conversietabel HR21 Midden-Groningen
7 Plaatsingsplan griffie


