O PLEGNOTITIE
Onderwerp: Notitie ‘Taken en formatie griffie gemeente Hogeland’
□ Ter informatie
Aan
Van
Datum vergadering

X

Ter bespreking

□ Voor advies aan raden
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Aanleiding
Vastgesteld is dat op de griffie van de nieuwe gemeente naast een Griffier tevens een Raadsadviseur A
(fungerend als plaatsvervangend griffier) werkzaam zal zijn, beide op basis van een fulltime aanstelling.
Naast deze functies dienen voor de ondersteuning van de raad een aantal andere griffie-functies te worden
onderscheiden. In het Sociaal Statuut is opgenomen dat de overige griffie-functies onderdeel zijn van het
Functieboek II. Om te kunnen bepalen welke functies dat zijn dient er inzicht te zijn in de gewenste
(start)formatie van de griffie.

Inhoud
In bijgaand door de huidige griffiers opgesteld document ‘Taken en formatie griffie gemeente Hogeland’,
dat de instemming heeft van de raadsprojectgroep Inrichting Griffie, wordt een inventarisatie gegeven van
de taken die door de griffie van de nieuwe gemeente zullen moeten worden uitgevoerd.
Deze taken (te onderscheiden naar de algemene taken en context-specifieke taken) krijgen vervolgens een
vertaling naar de voorgestane formatie van de griffie bij aanvang van de nieuwe gemeente. Deze formatie
omvat 4,2 fte. Naast de functies van Griffier en Raadadviseur A worden de overige te onderscheiden
functies beschreven. Dat betreft een functie adviseur raadscommunicatie (0,55 fte), functies voor de
secretarieel-administratieve ondersteuning ( 1,33 fte) en de secretaris rekenkamercommissie (0,33 fte).
Ter indicatie: 0,11 fte is een dagdeel van 4 uur.
De functie secretaris rekenkamercommissie is voor wat betreft omvang en niveau afhankelijk van de
behoefte van de nieuwe rekenkamer(commissie) en wordt vooralsnog buiten beschouwing gelaten voor
Functieboek II. In overleg zal de betreffende functie worden ingevuld in samenhang met de overige
functies op de griffie.
De andere functies (adviseur raadscommunicatie en secretarieel-administratief medewerker) zijn, onder
aantekening van een voorbehoud voor wat betreft omvang en inschaling met het oog op behandeling van
de notitie in de raadsklankbordgroep, opgenomen in Functieboek II. Deze is op grond van de daarvoor
opgestelde planning, reeds in procedure gebracht. Medewerkers kunnen hun voorkeur uitspreken voor de
in Functieboek II opgenomen functies en worden met toepassing van de vastgestelde procedure via de
plaatsingscommissie voorlopig geplaatst op een functie. Daarmee zijn ook de medewerkers die momenteel
in dienst zijn van één van de raden in de gelegenheid deel te nemen aan de plaatsingsprocedure en kunnen
zij een voorkeur uitspreken voor een functie bij de griffie.
De mogelijkheid bestaat dat de op een functie geplaatste medewerker een aanstelling heeft met een
andere deeltijdfactor dan de betreffende functie uit het functieboek. Alsdan kan sprake zijn van
(voorlopige) boventalligheid op functieniveau. Omtrent de meerkosten zullen afspraken moeten worden
gemaakt met de organisatie. Ook kunnen in die situatie eventueel afspraken worden gemaakt om voor een
deel van de aanstelling andere werkzaamheden te verrichten.

De aangegeven formatie van de griffie is voorlopig en zal door de nieuwe raad na ca. een jaar
proefondervindelijk moeten worden getoetst, mede aan de hand van hoe de ambities van de raad hun
vertaling in de praktijk krijgen, welke keuzes de raad maakt ten aanzien van de vergaderwijze en contacten
met de samenleving, welke ondersteuning daarbij gewenst wordt en hoe de totale opgave voor de griffie
uitwerkt.
Er wordt vooralsnog rekening gehouden met een flexibel in te zetten extra budget ter hoogte van
€ 40.000,- om extra capaciteit in te kunnen zetten om alle werkzaamheden in de ‘bouwfase’ te kunnen
uitvoeren. De inzet van dit flexibele budget zal ook bij de evaluatie worden betrokken.
De personele lasten van de beschreven formatie, vermeerderd met het voorgestane flexibele budget,
bedragen € 396.000,-. Dit bedrag valt binnen het totale budget voor de actuele personele inzet voor de
griffies/raadsondersteuning van de vier huidige gemeenten (circa € 430.000).

