
Functieprofiel raadsgriffier van de gemeente Tynaarlo   

  

De raad van de gemeente Tynaarlo, in zijn openbare vergadering van 14 september 2021 

  

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie d.d. 31 augustus 2021  

  

besluit:  

vaststellen van de volgende functiebeschrijving van de griffier:  

  

Inleiding 

In deze profielschets zijn de belangrijkste elementen aangegeven voor de griffierfunctie in de 

gemeente Tynaarlo. Het doel van deze profielbeschrijving is de functie, binnen de politiek-bestuurlijke 

context anno 2021, te typeren en omschrijven.   

  

1. Plaats in de organisatie en context   

De griffier:  

• wordt op grond van artikel 107 van de Gemeentewet door de gemeenteraad benoemd;   

• draagt als eindverantwoordelijk ambtelijk adviseur van de gemeenteraad bij aan de  

  realisatie van de bestuurlijk gestelde doelen;   

• is verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad;  

• is gelijkwaardig gesprekspartner van burgemeester, college en secretaris; 

• geeft leiding aan de medewerkers van de griffie.  

In het algemeen ondersteunt de griffier de gemeenteraad in de vervulling van alle aan de raad 

toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden De samenwerking tussen burgemeester, 

college, secretaris en griffier vindt plaats vanuit de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

van de raad, het college en de burgemeester. De griffier dient in dit krachtenveld te kunnen werken en 

speelt waar nodig een verbindende rol in politieke, bestuurlijke en ambtelijke processen en bij de 

besluitvorming.  Van de griffier wordt verwacht dat hij of zij zich betrokken voelt en weet bij de 

Tynaarlose gemeenschap. De griffier wordt geacht flexibel met de werktijden om te gaan in verband 

met vergaderingen en besprekingen in de avonduren.  

 

2. Beschrijving van de hoofdbestanddelen  

Advies en bijstand  

De griffier: • is eerste adviseur van de gemeenteraad, het presidium en door de gemeenteraad 

ingestelde commissies;  

• verleent gevraagd en ongevraagd advies en bijstand aan de gemeenteraad, het presidium,  

  de gemeenteraadsfracties en individuele leden van de gemeenteraad en de door de  

  gemeenteraad ingestelde commissies en werkgroepen;  



• adviseert en ondersteunt de gemeenteraad bij de invulling van zijn  

  volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol en neemt daartoe de  

  nodige initiatieven;  

• adviseert en ondersteunt de gemeenteraad, raadsfracties en individuele raadsleden over  

  de toepassing van raadsinstrumenten; 

• adviseert en ondersteunt de gemeenteraad, raadsfracties en individuele raadsleden bij  

  verdere professionalisering en organiseert waar gewenst de gewenste training en/of  

  opleiding; 

• adviseert en ondersteunt de voorzitter van de gemeenteraad en de voorzitters van de  

  raadscommissies in hun functie;  

• ondersteunt de gemeenteraad bij de bewaking van de afdoening van moties, schriftelijke  

  vragen en de nakoming van toezeggingen door het college. 

Procesmanagement  

De griffier:  

• stuurt, beheerst en participeert in de processen van en voor de raad ter oplossing van  

  problemen en vraagstukken en doet voorstellen voor de totstandkoming en verbetering van  

  procedures en werkprocessen;  

• bewaakt de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces en de scheiding van rollen en  

   verantwoordelijkheden bij dat proces;  

• adviseert de gemeenteraad over de voor agendering in de raad beschikbare stukken en  

  treft waar nodig aanvullende maatregelen;  

• de griffier is degene die beoordeelt of de aangeboden raadsstukken volledig zijn om als  

  basis te dienen voor een kwalitatief goed besluitvormingsproces;   

• de griffier is kritisch op een juiste formulering van door de raadsleden aan het college  

  gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden en op de door de raadsleden in te  

  dienen amendementen en moties;  

• treedt op als verbinder van politieke, bestuurlijke en ambtelijke processen. 

• ontplooit communicatieactiviteiten m.b.t. het werk van de raad, de raadsfracties,  

  werkbezoeken en besluiten van de raad   

Logistieke ondersteuning van gemeenteraad   

De griffier: 

 • is verantwoordelijk voor de kwaliteit van en draagt zorg voor de voorbereiding,  

   ondersteuning en afhandeling van vergaderingen en andere bijeenkomsten van  

   gemeenteraad;  

• is verantwoordelijk voor een gestructureerde toe- en doorzending van ten behoeve van de  

   gemeenteraad aangereikte informatie;  

• is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de vergaderingen.  

Leidinggeven  

De griffier: 

wordt bij de werkzaamheden ondersteund door medewerkers van de griffie;  

• is manager van de griffie;  



• stuurt 'externen' aan die in opdracht van de gemeenteraad werken.  

 Ontwikkelen innoveren en bewaken van procedures  

De griffier: 

 • adviseert en informeert de gemeenteraad bij de totstandkoming van de (strategische)  

    termijnagenda en bij de invulling van zijn rol in de beleid- en beheercyclus;  

• adviseert over het functioneren van de gemeenteraad en draagt zorg voor de invoering van  

   nieuwe aangepaste werkprocessen, daarbij gebruik makend van nieuwe moderne  

   technieken.  

 3. Contacten  

De griffier: • onderhoudt contacten op bestuurlijke en ambtelijke niveaus;  

• onderhoudt voor zijn functioneren in de gemeente relevante externe contacten.  

 4. Opleiding en ervaring 

• Academisch werk- en denkniveau;  

• Minimaal enkele jaren ervaring met procesmanagement in vergelijkbare omstandigheden;  

• heeft goede en relevante kennis van Nederlandse wet- en regelgeving;  

• heeft kennis en bij voorkeur ervaring met of in een bestuurlijke overheids- of  

  semioverheidsomgeving;  

• heeft kennis en vaardigheden van moderne communicatiemiddelen en technieken;  

• heeft kennis en ervaring in het gebruik van gangbare kantoorapplicaties. 

 5. Competenties  

Naast algemene competenties, zoals integriteit, politiek neutraal, analytisch vermogen, flexibiliteit, 

overtuigingskracht, organiserend vermogen en communicatieve vaardigheden in woord en geschrift, 

zijn de volgende specifieke competenties nodig om aan de functie van griffier goed invulling te kunnen 

geven.  

 "Onafhankelijkheid" 

‘Zonder last of ruggespraak’ opereren vanuit een eigenstandige functie.  

• kan omgaan met politieke strijdige belangen; 

• kan zelfstandig denken en handelen en is in staat ongebonden te adviseren;  

• durft zich onafhankelijk op te stellen en een eigen koers te varen;  

• is onbevooroordeeld en blijft objectief.  

 "Visie"  

Strategisch en conceptueel denken en formuleren van een samenhangend toekomstbeeld op zowel 

de korte als lange termijn;  

• heeft een duidelijk beeld van de kwaliteit van het lokaal bestuur en de plaats van de  

  gemeenteraad en zijn ondersteuning daarin;  

• kan het eigen beeld met kracht van argumenten overbrengen op anderen;  

• vertaalt trends en ontwikkelingen naar doelstellingen voor het (lange)termijnbeleid van de  

   gemeenteraad en zijn ondersteuning.  



"Omgevingsbewustzijn"  

Open staan voor ontwikkelingen in de politiek-bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke omgeving 

en het eigen handelen daarop afstemmen.  

• weet wat er in (de omgeving van) de politiek-bestuurlijke en ambtelijke organisatie aan de  

  hand is en kent de geschreven en ongeschreven regels daarvan;  

• vertaalt trends en ontwikkelingen naar het eigen werkterrein en naar dat van de  

   gemeenteraad;  

• houdt in het werk rekening met eventuele gevolgen voor de omgeving en de impact van het  

  eigen handelen op de verhoudingen.  

"Inlevingsvermogen"  

Voelt aan wat anderen beweegt.  

• kan zich verplaatsen in de positie en de belevingswereld en gevoelens van anderen;  

• schakelt makkelijk tussen verschillende mensen en denkniveaus;  

• toont zich bewust van het effect van het eigen handelen op anderen.  

"Initiatief"  

Uit eigen beweging actie ondernemen, voorstellen of oplossingen aandragen.  

• handelt op eigen initiatief, komt met creatieve ideeën of oplossingen en weet deze  

  overtuigend te presenteren; • benut op innovatieve wijze kansen en organiseert  

  mogelijkheden; • neemt het voortouw in projecten en/of processen. 

“Persoonskenmerken” 

• energiek, humor, zelfreflectie, verbindend en faciliterend; 


