
 

Geachte collega griffiers,  
 
Dankbaar maken wij gebruik van dit moment waarin wij als beroepsgroep bij elkaar zijn. Op een 
bijzonder moment, ook omdat het voor de meeste gemeenten ruim 5 maanden voor de verkiezingen 
is.  
 
Vorig jaar november heeft de Raad voor het Openbaar bestuur zijn rapport ‘Goede ondersteuning, 
sterke democratie’ uitgebracht.  
Een gesprek in de Kring 100.000+ griffiers vorige week vrijdag over dit rapport wakkerde ons vuurtje 
aan het te benutten de ondersteuning van onze gemeenteraad te versterken. Vandaar ook dat de 
motie niet eerder aan jullie is aangeboden.  
In het jonge verleden is door onze ledenvergadering eerder een pamflet (bijgesloten als bijlage 3 bij 
deze motie) vastgesteld om de volksvertegenwoordiging van advies te voorzien. Dat advies richtte 
zich op haar rolinvulling. Het is bijgesloten bij deze motie als voorbeeld van een aansprekend pamflet. 
Daarbij is de inhoud nog altijd relevant en wie weet hoe hij nog van pas komt.   
 
De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Griffiers,  
 
constaterende dat:  
 

1. de Raad voor het Openbaar Bestuur op 5 november 2020 zijn rapport ‘Goede ondersteuning, 
sterke democratie’ uitbracht (bijgesloten als bijlage 1 bij deze motie); 
 

2. de Raad voor het Openbaar Bestuur zeer concrete zaken benoemt die moeten worden 
verbeterd om de ondersteuning van onze lokale democratie te versterken, te weten de:  
a. ambtelijke bijstand 
b. fractieondersteuning 
c. griffie(r)  
d. rekenkamer 
e. opleiding(sbudgetten);  

 
3. het advies van de raad voor het Openbaar Bestuur luidt:  

 
‘Formuleer normen voor ondersteuning, bepaal wat dat kost, leg de normen vast, zorg dat de 
middelen (herkenbaar) beschikbaar zijn en stimuleer naleefgedrag’1; 

 
4. de raad zijn advies niet alleen richt aan de minister, ook aan het decentraal bestuur, beroeps- 

en belangenverenigingen en koepels in het openbaar bestuur2. 
 

5. de minister van Binnenlandse Zaken een Kamerbrief heeft gestuurd op 12 februari 2021 
(bijgesloten als bijlage 2 bij deze motie); 

 
6. de (in)formatiefase van de Tweede Kamer gaande is;  

 
7. Het motto van onze Vereniging luidt:  

‘Voor een zichtbare griffier 
Wij zien een griffier die de samenwerking zoekt, strijdt voor de positie van de raad, blijft 
uitleggen waarom het democratisch proces belangrijk is en bevorderd wordt, en de inwoners 
centraal stelt’. 

 
 
overwegende dat:  
 

 
1. onze lokale gemeenschappen een volksvertegenwoordiging verdienen die goed haar werk 

kan doen; 
 

 
1 De Raad voor het Openbaar Bestuur, ‘Goede ondersteuning, sterke democratie’, 2020, p. 46. 
2 De Raad voor het Openbaar Bestuur, ‘Goede ondersteuning, sterke democratie’, 2020, p. 45. 



 

2. gemeenteraden en raadsleden goede ondersteuning verdienen voor de kennis, kunde en tijd 
die zij investeren in de lokale democratie; 

 
3. de volksvertegenwoordiging in alle opzichten nabij de inwoners moet zijn om haar rol als 

volksvertegenwoordiging goed te kunnen vervullen;  
 

4. De ROB heeft vastgesteld dat kwaliteit en kwantiteit van ondersteuning achterblijft bij de 
verzwaring van het takenpakket, terwijl er handelingsverlegenheid bestaat bij 
volksvertegenwoordigers om in zichzelf te investeren 

 
5. de minister van Binnenlandse Zaken in haar Kamerbrief aangeeft dat zij hierover in gesprek 

wil gaan met de belangen- en beroepsverenigingen;  
 

6. versterking van de ondersteuning van de lokale democratie nodig is om onze lokale 
democratieën te laten floreren, de democratie die het meest nabij is en van grote betekenis 
voor de inwoners3 van gemeenten; 
 

7. goede ondersteuning ook geld kost wat onze lokale democratie dubbel en dwars waard is; 
 
 
roept  het bestuur van de Vereniging van Griffiers op: 
 
een pamflet Goede ondersteuning, sterke democratie, of iets soortgelijks, te maken dat dient als 
inhoudelijke inbreng voor de formatie van het nieuwe kabinet, de gesprekken met de minister van 
Binnenlandse Zaken en de andere beroeps- en belangenverenigingen.; 
 
En spreekt hierbij uit dat wij het bestuur graag willen bijstaan en snel en welwillend zullen reageren op 
verzoeken om inhoudelijke bijstand.   
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Vera Hornstra (Alkmaar), Gert-Jan Broer (Almere), Hanneke Timmerman (Alphen aan den Rijn), 
Esther Lans (Amersfoort), Jolien Houtman (Amsterdam), Arjan Oudbier (Apeldoorn), Jozef Kersten 
(Arnhem), Paul Piket (Breda), Raymond Jeene (Delft), Liliane Blankeweerd (Den Haag), Alex Kerver 
(Deventer), Anneloes Wepster (Dordrecht), Gerrit Hagelstein (Ede), Jeanke Verbruggen (Eindhoven), 
Rolf Jongedijk (Enschede), Josine Spier (Groningen), Marnix Philips (Haarlem), John van der Ree 
(Haarlemmermeer), Frans van der Heide (Leeuwarden), Gerald van Leiden (Leiden), Henk-Jan 
Bodewitz (Maastricht), Sandra Ruta (Nijmegen), Isabelle Broerders (Rotterdam), Wim Amesz (’s-
Hertogenbosch), Noor Kanters (Tilburg), Merel van Hall (Utrecht), Geert van Soest (Venlo), Funs 
Bergmans (Westland), Jorrit Jongbloed (Zaanstad), Robin Blokland (Zoetermeer) en Eric Meurs 
(Zwolle) 
 
 
 
 

 
3 Hieronder verstaat de motie ook ondernemers en maatschappelijke organisaties. 


