
Van: Deelproject bestuur; de werkgroep griffie

Advies aan de klankbordgroep 19 september 2017

Onderwerp: Advies over de uitbreiding van de formatie griffie Midden-Groningen 2018

Doel: Instemmen met het uitbreiden van de formatie van de griffie met 9 uren voor de Raadsadviseur  

B en dit als aanvulling op het eerder uitgebrachte advies op de Indeling griffie Midden-Groningen in 

de Klankbordgroep van 7 februari 2017 toe te voegen.

In de klankbordgroep van 7 februari 2017 is een advies voorgelegd over de inrichting van de griffie in  

de gemeente Midden-Groningen. In dat advies zijn vier functies voorgesteld, namelijk: de griffier, een 

strategisch raadsadviseur A, een raadsadviseur B en een griffiemedewerker. In eerste instantie was 

het  advies  daarbij  uit  te  gaan van in  totaal  4 fte structureel  met  daarnaast  de mogelijkheid  om 

maximaal 1 fte tijdelijk aan te kunnen stellen.

Rekenkamerfunctie:

Inmiddels is in de klankbordgroep van 20 juni 2017 een advies voorgelegd voor het instellen van de  

rekenkamerfunctie  Midden-Groningen.  In  dit  advies  en  de  daarbij  behorende  verordening  is  

opgenomen dat  de rekenkamercommissie  een beroep  doet  op de ambtelijke  ondersteuning.  Het 

betreft  dan  inhoudelijke  advisering  en  administratieve  ondersteuning,  nadrukkelijk  niet  het 

ondersteunen bij inhoudelijk onderzoek. Deze ondersteunende functie wordt belegd bij de griffie. 

Gevolgen formatie griffie:

In de advisering van de werkgroep griffie aan de klankbordgroep over de samenstelling van de griffie  

Midden-Groningen is inhoudelijk deze taak wel benoemd bij  de functies. Omdat er echter bij  het  

uitbrengen van dat advies geen zicht was op de omvang hiervan, is dat niet formatief meegenomen.  

Op basis van extern onderzoek is gebleken dat een omvang van 0,25 fte een richting geeft aan de 

omvang.

Financiën:

De kosten voor deze ondersteuning worden voldaan vanuit het budget van de Rekenkamercommissie.  

Zie het overzicht budgetten/financiën van het voorstel van de Rekenkamercommissie (pagina 3) van 

de klankbordgroep van 20 juni. 

Conclusie:



Voorgesteld wordt om de formatie in het advies van de griffie met 9 uren voor de Raadsadviseur B uit  

te breiden. 


