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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

 

Met genoegen presenteren we hier het Griffieplan 2019.  

Achter ons liggen de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, en konden de inwoners weer hun lokale 

volksvertegenwoordigers kiezen. Er is een nieuwe gemeenteraad voor Lansingerland gekomen. Dat 

betekent natuurlijk niet dat al het voorgaande daarmee is verdwenen en ook niet dat alles wat weer 

komt geheel nieuw zal zijn.  

Na de verkiezingen hebben we met elkaar een doorstart gemaakt met een raad in een wat andere 

samenstelling en die groter is geworden. Op 1 januari 2017 had Lansingerland meer dan 60.000 inwoners. 

Daarmee is er in 2018 ruimte voor 33 raadszetels gekomen.  

De thema’s over de diverse gemeenten lieten veel verschillen zien, en ook veel ruimte voor de lokale 

thema’s: uiteraard gekozen dicht bij de mensen en juist die onderwerpen op de politieke agenda die 

spelen in de gemeente.  

Eén thema kwam in bijna alle gemeenten wel terug in de verkiezingscampagnes, debatten of 

collegeakkoorden: de verbinding met de samenleving, een ontwikkeling is die al langer gaande is.  

In de griffieplannen van de afgelopen jaren is het thema al een paar keer aan de orde geweest en we 

schreven het al eerder: de wereld waarin we leven is steeds meer met elkaar verbonden. Ook in 2019 

zien we een ontwikkeling waarin overheid en mensen open samen werken aan het verbeteren van de 

samenleving. Mensen moeten kunnen rekenen op een goed functionerende democratie en sterk openbaar 

bestuur. De titel van ons griffieplan voor de komen periode kan dan ook geen ander titel dragen dan: 

Samen werken aan samenwerken.  

Onze griffie staat de gemeenteraad proactief bij in het gesprek met mensen en organisaties en 

ondersteunen hen met gedegen advies. Luisteren naar wat er speelt, inspringen op ontwikkelingen en 

zorgen voor relevante en toegankelijke informatie. De griffie is de realistische en objectieve stem in het 

politieke proces; onafhankelijk, maar verbonden in het algemeen belang. 

Samengevat: ook in 2019 verheugen wij ons op deze ontwikkelingen waarin we samen met de raad aan de 

slag gaan; er is weer werk aan de winkel!  

In dit plan schetsen we de belangrijkste doelstellingen en behorende acties.  

Hoewel de titel ‘griffieplan’ suggereert dat het een plan van de griffie is, raken diverse onderwerpen die 

in dit plan zijn opgenomen vanzelfsprekend ook de gemeenteraad. Daarom is dit plan niet alléén een 

plan van de griffie. De gemeenteraad en de griffie zijn beiden uitvoerders van dit plan.  

Drs. Marijke Walhout 

Griffier 
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HOOFDSTUK 2 MISSIE EN VISIE 

 

Met de onderstaande missie draagt de griffie van Lansingerland naar buiten uit waar we voor staan, wat 

onze identiteit is en wat onze waarden daarbij zijn. Daarnaast geven we met de visie aan waar we in de 

toekomst naar toe willen als griffie. Gelet op de opgeworpen vragen in het voorgaande hoofdstuk is het 

niet ondenkbaar dat ook deze missie en visie de komende jaren aangepast zullen moeten worden.  

 

2.1 MISSIE  

 

De griffie vormt het eigen ambtelijk apparaat van de gemeenteraad. Wij ondersteunen en adviseren, 

conform de Gemeentewet, de gemeenteraad en zijn commissies bij de kader stellende, controlerende en 

volks vertegenwoordigende rol. De griffie functioneert onafhankelijk van de ambtelijke organisatie, maar 

neemt ook een relatief onafhankelijke positie in ten opzichte van haar werkgever: de gemeenteraad. 

Hiermee bedoelen we dat de griffie in zijn advisering en oordeelsvorming zelfstandig opereert op basis 

van deskundigheid.  

Politieke neutraliteit is ons eigen: wij voeren onze werkzaamheden naar eer en geweten uit ongeacht  

de politieke kleur en opvatting. Om de kwaliteit van het functioneren van de gemeenteraad op niveau  

te houden en waar mogelijk te verbeteren, is onafhankelijkheid in combinatie met integriteit en  

vertrouwelijkheid van groot belang.  

Wij geven vorm aan onze rol op basis van de volgende waarden:  

- onafhankelijkheid  

- neutraliteit 

- integriteit 

- rechtmatigheid  

- transparantie 

- flexibiliteit en pro-activiteit 

- dienstbaarheid en loyaliteit 

- toegankelijkheid 

- proactief en reactief adviserend 

 

Hierbij is het onze intentie en ambitie om kwaliteit te leveren en elke keer weer een verbeterslag te 

maken. Dit alles om de gemeenteraad van Lansingerland goed in positie te kunnen brengen zodat de 

gemeenteraad goed zijn werk kan doen.  
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Maar er is meer. Eerder is de maatschappelijke ontwikkeling van burger- en overheidsparticipatie 

aangeroerd. Deze ontwikkeling vraagt deels om een andere vorm van ondersteuning waarbij advisering 

over en begeleiding van processen en veranderende rollen meer nadruk zullen krijgen. Dit laat onverlet 

dat de hierboven beschreven kernwaarden voor de rol van de griffie nog steeds gelden. Maar ook voor de 

griffie betekent de ontwikkeling dat de oriëntatie minder komt te liggen op de klassieke overheidstaak en 

meer op de maatschappelijke ontwikkelingen. Zoals hiervoor reeds aangegeven zijn er diverse 

ontwikkelingen gaande of aanstaande over de rol van de gemeenteraad en daarmee ook de rol van het 

raadslid. Het is en blijft voor de griffie een belangrijke opdracht om de gemeenteraad, en daarmee het 

raadslid, in positie te houden zodat de gemeenteraad en het raadslid hun rollen kunnen vervullen binnen 

het bestuurlijke stelsel. Als griffie gaan we deze ontwikkelingen open tegemoet. Veranderingen bieden 

ook kansen. Wij zijn er van overtuigd dat wij veranderingen, met onze proactieve houding en de basis op 

orde, aan kunnen. Hierbij willen we goed in positie zijn. Dit om alert te kunnen reageren op 

veranderingen en wij goed in positie blijven en gevolg kunnen geven aan onze missie, het ondersteunen 

en adviseren van de gemeenteraad.  

 

2.2 VISIE  

 

Samenvattend is onze visie: met de ons echt eigen gemaakte kernwaarden streeft de griffie naar 

moderne, effectieve en efficiënte ondersteuning van de raad in een veranderende samenleving. Door 

advies en ondersteuning vanuit de griffie het bestuurlijk besluitvormingsproces zo optimaal mogelijk 

laten verlopen en de gemeenteraad en zijn leden goed te positioneren.  
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HOOFDSTUK 3 ACTIEPLAN 

 

Dit actieplan is samengesteld op basis van diverse ‘bronnen’ en ontwikkelingen.  

Met de komst van een nieuwe raad is er een gespreksronde geweest met een groot aantal fracties. Zij 

hebben breed hun waardering en tevredenheid uitgesproken over de ondersteuning van de griffie. Van de 

diverse antwoorden op de vraag wat zij graag als onderwerp in het onderhavige griffieplan zouden willen 

terugzien is een inventarisatie gemaakt. De onderwerpen die door meerdere fracties zijn geduid  krijgen 

aandacht in het plan. Allereerst is er natuurlijk aandacht voor het samen werken aan samenwerking: 

beeldvorming en vroegtijdig betrekken van de buitenwacht voorafgaand aan het vormen van een oordeel 

en het nemen van besluiten door de raad! 

Ook de komst van een nieuwe gemeentesecretaris en een ambtelijk organisatie ontwikkeltraject zorgt 

voor beweging, nieuwe doelen en het kijken naar geijkte werkprocedures en werkafspraken door een 

andere bril en een frisse kijk.  

Er zijn ook zaken uit het voorgaande plan die voortgang behoeven of om bepaalde redenen niet tot een 

bedoeld eindresultaat zijn gebracht. Dat wordt in dit plan verder opgepakt en opnieuw uitgelijnd.  

 

3.1 BOB, BEELDVORMING NIEUWE STIJL EN RAADSCOMMUNICATIE 

 

In het door de raad vastgestelde document ‘Afrondende evaluatie Lansingerlandse vergaderstructuur 

(BOB-model)’ is aanbeveling 8: Juiste verwachtingen scheppen over invloedsmogelijkheden, voor 2019 

onderwerp van doorontwikkeling. Het rapport zegt daarover: 

De plek van de beeldvormende activiteiten in de besluitvormingsprocedure dient duidelijk voor het 

voetlicht te worden gebracht. Welke rol is er voor inwoners en betrokkenen die een beeldvormende 

activiteit van de gemeenteraad bezoeken? Daarnaast moet aan inwoners en betrokkenen duidelijk 

worden gemaakt dat de commissiebehandeling dé plek is om nog informatie mee te geven ten behoeve 

van de besluitvorming. In de gemeenteraadsvergadering komt deze informatie in sommige gevallen te 

laat.  

In 2018 is een start gemaakt door een animatie te ontwikkelen die op de website is geplaatst. Die 

animatie geeft info over de mogelijkheden om de raad te bereiken, en schetst de mogelijkheden in het 

algemeen. Communicatie omgekeerd: vanuit de raad naar inwoners over beeldvormende onderwerpen 

die gaan komen, en zo de buitenwacht kansen te bieden betrokkenheid te tonen, is een ontwikkelpunt. 

Doelstelling:  

Juiste verwachtingen scheppen én vroegtijdige aankondigingen doen over invloedsmogelijkheden. 

Wat gaan we daar voor doen? 

Activiteit Wie Wanneer 

Inventariseren van aankomende onderwerpen én screenen van de 

Bestuurlijke Planning op onderwerpen, waarvoor beeldvorming 

Griffie 

Agenda- 

commissie 

Q1 t/m Q4 
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noodzakelijk, nuttig en/of van belang voor betrokkenen (raad en 

buitenwacht) is. 

Deze overzichten systematisch updaten en publiceren via (I)Babs en 

website 

Griffie 

Agenda- 

commissie 

Maandelijks 

Inhoud van beeldvormingsactiviteiten en mogelijkheden tot 

participatie minimaal 6 weken tevoren actief communiceren via een 

daarbij passend medium (Gemeentenieuwsbrief, Twitter, Website, 

huis-aan-huis, …….) 

Griffie 

Afd. Commu-

nicatie 

6 weken 

voor beeld-

vorming 

 

 

3.2 BESTUURLIJKE PLANNING, GROTE DOSSIERS EN DE EIGEN AGENDA VAN DE RAAD 

 

Over de communicatie en mogelijkheden tot participatie en invloed van buiten uitoefenen op grote 

dossiers en eigen (beeldvormings-) onderwerpen van de raad is in de vorige paragraaf een en ander 

gezegd. Tijdige betrokkenheid van buiten is van belang, maar ook dat de raad zelf tijdig betrokken is bij 

onderwerpen die vanuit het college op stapel staan. Te vaak liggen hebben raadsleden het gevoel niet of 

niet tijdig betrokken te zijn geweest bij planvorming. Voor 2019 staan er diverse grote onderwerpen voor 

de raad op het planning. De werkzaamheden die hier voor de griffie aan verbonden zijn is nog niet 

uitgekristalliseerd, maar bestaan aan de voorkant vooral uit vooruitkijken, reageren om tijdige 

betrokkenheid van de raad te initiëren en zo nodig de raad te adviseren zelf aan beeldvorming te doen. 

De griffie is dan actief in het organiseren daarvan als dat gewenst is. Zeker is dat tijdig en passend 

omgaan met deze dossiers voor raadsleden en griffie aandacht vereisen en tijd zullen kosten. 

Hierbij denken we vooral aan de volgende onderwerpen, dit in een niet-limitatief overzicht voor zover ze 

bij de totstandkoming van dit plan bekend zijn: 

 

(Onderstaande onderwerpen in concept) 

Onderwerp Activiteit Wanneer 

Proactief omgaan met komende grote onderwerpen  Bijhouden door de cie griffiers 

van aankondigingen van de 

planning van grote 

onderwerpen; in brieven en 

memo’s, de bestuurlijke 

planning en interne 

berichtgevingen. 

Q1 t/m 

Q4 
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Duurzaamheid, Klimaatadaptatie, Warmtenet en 

Wijken van Gas los. 

Belangrijke thema’s, die enerzijds direct onder de visie 

Duurzaamheid integraal met elkaar verbonden zijn, en 

anderzijds ook per thema hun eigen traject kennen. 

Acties zijn nog niet concreet bekend. 

 

Beeldvorming Duurzaamheid 

voor de raad 

 

Uitvoering acties 

Q2 

 

 

2019 

Omgevingswet/omgevingsvisie:  

De Omgevingswet verplicht gemeenten om een 

omgevingsvisie te hebben. Het college wil deze visie 

gereed hebben op het moment dat de Omgevingswet 

van kracht wordt, te weten 1 januari 2021. Het 

voorgestelde politiek-bestuurlijke 

besluitvormingsproces tussen college en raad voor de 

nieuwe omgevingsvisie wordt concreet ingevuld na 

vaststelling van het plan van aanpak voor de 

omgevingsvisie.  

Plan van aanpak Omgevingsvisie 

Lansingerland van B&W aan de 

gemeenteraad 

 

Vaststelling Omgevingsvisie 

Lansingerland door 

gemeenteraad 

Q1  

 

 

 

Q4 2020 

Afvalbeleid:  

De inzameling van huishoudelijk afval is een zorgplicht 

van de gemeente. Afvalinzameling is voor de inwoners 

een essentiële en zeer zichtbare taak die de gemeente 

uitvoert. Het vigerende afvalbeleid loopt tot en met 

2018.  

In 2019 vindt oordeelsvorming 

en besluitvorming over de 

kaders en voorkeursscenario 

plaats 

 

 

Q1 

Cultuurhuis Berkel:  

Als uitwerking van de cultuurnota “bruisen, binden 

boeien” worden de mogelijkheden onderzocht van een 

cultuurhuis in Berkel als bruisende trekpleister voor 

cultuur, bibliotheek, theater, vrije tijd en recreatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Er komt een 

uitgangspuntennotitie van het 

college van B&W naar de raad; 

er vindt beeldvorming en 

toelichting op de uitgangspunten 

en scenario’s plaats. 

Q1 

Oordeelsvorming: toetsing 

uitgangspunten door commissie 

Samenleving 

Q1 

Besluitvorming: vaststelling 

uitgangspunten door 

gemeenteraad, waaronder de 

bandbreedte van het budget 

Q1 
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Oordeelsvorming en 

besluitvorming over het 

voorkeursscenario 

Q2 

Station Rodenrijs: 

Vanwege het toegenomen gebruik en de verwachte 

verdere toename van het aantal reizigers wordt het 

gebied rondom RandstadRail-halte Rodenrijs 

opnieuw ingericht. De herinrichting richt zich onder 

meer op een bewaakte stalling, optimalisering van 

het aantal P+R plekken, verbeteren van de 

verblijfskwaliteit, het maken van wachtruimtes voor 

buschauffeurs en het verhogen van de 

beeldkwaliteit.  

 

Afronding VO en 

participatieproces 

 

Informatieverstrekking raad 

 

DO en Besluitvorming door 

College 

 

Q2 

 

 

Q3 

 

Q4 

Verkoop Eneco: Oordeelsvorming en 

besluitvorming (vanwege 

dagkoersen realisatie in Q3 nog 

niet zeker). 

Q3 

Bleizo-West/Hoefweg: 

Voor Bleizo West is onderzoek verricht naar de 

mogelijkheden voor een ander programma dan 

bedrijven. Het onderzoeksresultaat wordt geplaatst 

in een brede context van betrokken belangen.  

Bestuursopdracht ter 

kennisname naar de raad 

Beeldvorming raad 

 

Q1 

 

Q3 

Centrumvisie Bergschenhoek: 

De gemeente Lansingerland wil levendige kernen. Om 

als centrum toekomstbestendig te zijn is een lange 

termijn visie voor het centrum van Bergschenhoek 

opgesteld.  

Oordeelsvorming en 

besluitvorming: 

 

Q1 
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Herontwikkeling Berkel Centrum Oost: 

Het college zet in op een toekomstbestendig Berkel 

Centrum Oost. Dat vraagt niet alleen een structurele 

oplossing van de verkeersknelpunten (voldoende 

parkeergelegenheid en een goede verkeersafwikkeling), 

maar ook om een voorzieningenniveau (wonen, winkels, 

cultuur) dat past bij het toekomstige inwoneraantal. De 

herontwikkeling van de locatie Hergerborch (sociale 

woningbouw), het toevoegen van andere woningen, een 

mogelijk cultuurhuis en de relatie met het AMG 

Schmidtpark maken hiervan onderdeel uit.  

Brief met Nota van 

Uitgangspunten van het college 

van B&W aan de gemeenteraad 

Beeldvorming (toelichting aan 

commissie) 

 

Oordeelsvorming (bespreekpunt 

commissie) 

Q2 

 

 

Q3 

 

 

Q2 

 

Inrichtingsplan Berkel Centrum West: 

Het bestemmingsplan voor de uitbreiding aan de 

westzijde van het centrum van Berkel en Rodenrijs is 

op 29 november 2018 vastgesteld. De gemeente is 

verantwoordelijk voor de inrichting van het openbaar 

gebied. Veilige fietsverbindingen door het 

centrumgebied (onder andere naar de scholen) maken 

hiervan onderdeel uit.  

 

Brief met toelichting op ontwerp 

inrichtingsplan 

Beeldvorming (toelichting aan 

commissie) 

Oordeelsvorming (bespreekpunt 

commissie) 

 

Q1 

 

Q1 

 

 

Q2 

Herinrichting Noordeindseweg: 

De Noordeindseweg wordt heringericht tot 

erftoegangsweg (30 km/h). Dit verbetert de 

verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Bovendien wordt 

de route aantrekkelijker voor fietsers. Tegelijk met de 

werkzaamheden wordt in overleg met het 

Hoogheemraadschap de kade opgehoogd. 

Besluitvorming 

Realisatie herinrichting incl. 

kadeophoging 

Q1 

 

Q1 2020 
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Wilderszijde: 

Wilderszijde is een gebiedsontwikkeling die de 

komende jaren uitgevoerd gaat worden. Hiervoor is in 

2017 een besluit genomen over het ambitiedocument. 

Dit is verder uitgewerkt in een masterplan. Dit 

masterplan komt in de eerste helft van 2019 naar de 

raad. Op basis daarvan starten wordt de 

bestemmingsplanprocedure opgestart. Op moment dat 

daar meer duidelijkheid over is, wordt dit toegevoegd 

in het besluitvormingsschema.  

Presentatie masterplan 

Wilderszijde 

Besluitvorming masterplan 

Wilderszijde 

 

Q1 

 

Q2 

Visie Middengebied: 

Als opmaat voor een visie hebben de gemeenten 

Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland in 

2018 een position Paper voor het Middengebied 

opgesteld. De visie vormt de basis voor een 

gebiedsgericht programma gericht op de thema’s 

wonen, economie, energietransitie, recreatie en 

bereikbaarheid.  

Beeldvorming met de raad 

Besluitvorming raad (afhankelijk 

van uitkomsten beeldvorming) 

 

Q3 

Q4 

Rotondes fietsveilig: 

Het veiliger maken van zeven rotondes op de corridor 

Klapwijkseweg / Boterdorpseweg. Door de enkele 

maatregelen per rotonde, ook in samenhang te bezien, 

verminderen we het aantal (bijna-)ongevallen met 

voornamelijk fietsers. Ook houden we rekening met de 

toekomstige verkeersontwikkeling.  

Besluitvorming  

Maatregelenpakket incl. 

financiële dekking 

Realisatie 

Q1 

 

Q3 

 

 

3.3 KWALITEIT EN BEGELEIDING BESTUURLIJKE BESLUITVORMING 

 

Met de ambtelijke organisatieontwikkeling is onder andere als aandachtspunt geagendeerd het thema 

rolvastheid van raad, college en daarmee ook griffie en ambtelijke organisatie.   

Het op de juiste plek leggen van verantwoordelijkheid dient onder andere vorm te krijgen in het 

werkproces aangaande de Bestuurlijke Besluitvorming. Het gaat hier dan om de aanlevertrajecten van 

stukken voor B&W, commissies en raad. Wie is verantwoordelijk voor wat in welke fase, welke 

begeleiding neemt de griffie, hoe geven we dat vorm in geautomatiseerd proces en werkwijzen. 

In Q1 start het ambtelijk traject van overleg en vormgeving van het aanlevertraject tot aan B&W.  
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De griffie wordt tijdig aangehaakt voor het in overleg vormgeven van het traject van het aanleveren van 

stukken van B&W naar de commissie en/of de raad, en de afhandeling van de stukken. Gedacht wordt 

aan een versterking van de adviserende rol van de (commissie) griffier(s)/raadsadviseurs op het proces. 

Het maken van oplegnotities en adviezen voor agendering zou hierin nieuw zijn. 

 

Belangrijke noot: bij het uitkomen van dit plan is ambtelijk geduid dat de aansluiting van het 

zaaksysteem op de (I)Babs omgeving vanaf Q1 wordt gerealiseerd. Als dat gaat gebeuren is het 

noodzakelijk het bovenstaande mee te nemen in dit (ambtelijk) projectonderdeel! 

 

Doelstelling: 

Het hebben uitgelijnd, vormgegeven en tot uitvoering hebben gebracht van een geüpdatet traject 

bestuurlijke besluitvorming, waarin de rollen en verantwoordelijkheden en taken van ieder gremium 

helder zijn gedefinieerd en correct door hen worden uitgevoerd. 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

Activiteit Wie Wanneer 

De griffie wordt op de hoogte gehouden/volgt het ambtelijk traject dat 

wordt opgestart. Overleg over rolvastheid, uitlijnen van 

verantwoordelijkheden en werkzaamheden tot aan B&W. 

Ambtelijke 

organisatie 

Q1 2019 

Daarop aansluitend definiëren en uitlijnen van de taken en 

werkzaamheden van de griffie.  

Griffie Q2 2019 

Werkzaamheden uitlijnen en integreren in zaaksysteem en (I)Babs. Ambtelijke 

organisatie en 

griffie 

Q2 2019 

 

 

3.4 WERKGROEP KRACHT VAN DE RAAD 

 

In 2018 heeft de raadswerkgroep Kracht van de Raad zichzelf ingesteld, en participeert vanuit elke 

fractie één lid daarin. De griffie ondersteunt. In december heeft de werkgroep Kracht een visiedocument 

besproken. Daarin worden de contouren weergegeven waarbinnen de raad vanuit Kracht wil en kan 

functioneren. Dit visie document dient verder geoperationaliseerd en uitgewerkt te worden. 

Aanbevelingen volgen in Q1, en daaruit volgende acties worden in de jaarplanning opgenomen. 

 

Doelstelling:  

Op basis van een visiedocument en zes uitgewerkte thema’s als leidraad en geformuleerde aanbevelingen 

komen tot een raadsbreed gedragen document dat dient als ‘pijlers’ en referentiekader om als raad in 

Kracht te functioneren. 
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Wat gaan we daar voor doen? 

Activiteit Wie Wanneer 

Beleggen van 6 thema besprekingen rond de volgend onderwerpen:  

- De inzet van ‘Hulptroepen’ voor de raad 

- Verdere uitwerking en definiëring van de 

Beeldvormingsactiviteiten 

- Het vormgeven van het samenspel met diverse gremia en 

de rolvastheid van de raad 

- Ontwikkeling van het ‘agenda zettend’ zijn van de raad 

- Hoe ziet de rol van volksvertegenwoordiger er uit 

- Ontwikkeling en verbetering van de vergadercultuur 

Werkgroep, 

deelgroepen 

Q1-Q2 

2019 

Organiseren van een raadsbijeenkomst gericht op delen van de 

resultaten en het creëren van draagvlak en betrokkenheid 

Werkgroep, 

griffie, samen 

met ambtelijke 

organisatie, 

directie en 

college 

Voor het 

zomerreces 

2019 

 

 

3.5 POSITIONERING IN MRDH 

 

De Klankbordgroep MRDH bestaat uit alle vertegenwoordigers van Lansingerland in de diverse 

commissies en besturen van de MRDH, dus zowel de betrokken collegeleden als de betrokken 

raadsleden. 

De Klankbordgroep komt minimaal drie keer per jaar bij elkaar. Men kan elkaar dan over de diverse 

onderwerpen bijpraten. Indien mogelijk worden de agenda’s van de bestuurscommissie en de 

adviescommissies met elkaar gedeeld.  

In 2017 is een evaluatie van de MRDH uitgevoerd. Eén van de aanbevelingen was om in elke 

gemeente een klankbordgroep in te stellen. In zijn zienswijze hierop heeft de raad aangegeven dit 

te bekijken. Bij de bespreking van de zienswijze op de ontwerpbegroting MRDH 2019 is door de raad 

de oproep gedaan om met de nieuwe vertegenwoordigers in de adviescommissies van de MRDH na te 

denken over wat de gemeenteraad wil bereiken in de metropoolregio: wat geeft de raad de 

vertegenwoordiger in de adviescommissie en de wethouders in de bestuurscommissie en de burgemeester 

als vertegenwoordiger in het algemeen bestuur mee als speerpunten voor Lansingerland.  

Doelstelling: 

Raad en college willen samen bekijken hoe: 
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- de gemeente (raad en college) moet duidelijk uitdragen wat de gemeente wil in de MRDH, 

wat de positie van de gemeente is en wat de gemeente wil bereiken voor de gemeente en 

de hele metropoolregio; 

- een visie kan worden ontwikkeld, waarmee de vertegenwoordigers in de adviescommissies 

mee aan de slag kunnen. Voor die personen moet duidelijk zijn wat het doel is; 

- helder gemaakt kan worden wat de raad de vertegenwoordigers van de adviescommissie en 

de wethouders in de bestuurscommissies en de burgemeester als vertegenwoordiger in het 

algemeen bestuur mee wordt gegeven als speerpunten voor Lansingerland. 

Wat gaan we daar voor doen? 

Activiteit Wie Wanneer 

Het organiseren van bijeenkomsten om te komen tot een 

gemeenschappelijke visie  

Griffie, 

ambtelijk 

contactpersoon 

en enkele 

raadsleden 

Q1 2019 

Verdere activiteiten te ontwikkelen na en met de uitkomsten van de 

visieformulering 

idem Q1-Q2 

2019 

 

 

3.6 NIEUWE INRICHTING AUDIOVISUELE SYSTEMEN RAADZAAL 

 

De raad en de griffie zijn slechts ‘gebruiker’ van de raadzaal en de inrichting daarvan. Het 

‘eigenaarschap’ van het beheer, onderhoud en alle bijbehorende contracten ligt aan ambtelijke zijde.  

We zijn echter wel de hoofdgebruiker. Daarom wil de griffie namens en met de raad altijd intensief en 

direct betrokken blijven bij alles wat zich rondom de raadzaal afspeelt en ontwikkelt, stelt de griffie zich 

proactief op bij het signaleren van het minder functioneren van systemen en de behoefte aan 

doorontwikkeling en modernisering van de audio visuele systemen en de daarbij behorende inrichting. In 

het griffieplan van 2018 waren daar al concrete doelen voor opgenomen. Inmiddels is een professioneel 

bureau ingeschakeld om het traject te trekken en te ondersteunen. 

Belangrijk genoeg dus om deze ontwikkeling een plek in het griffieplan te geven. Activiteiten en planning 

heeft de griffie als gebruiker niet in de hand, we participeren, wellicht ook samen met enkele 

raadsleden, in werkgroepverband en leveren kennis- en ervarings-input voor de algehele realisatie.  

In 2018 zijn interviews met stakeholders gehouden, is een PVE opgesteld, productonderzoek verricht en 

proefopstellingen gedaan, een voorlopig ontwerp en een bestek opgesteld.  

In 2019 hopen we te beschikken over een nieuw audio visueel systeem met in aanleg meer 

gebruiksmogelijkheden. 

 

Doelstelling:  

In de raadzaal kunnen vergaderen met een efficiënte functionerend audio visueel systeem dat zorgt voor 

goede verstaanbaarheid, goed uitgelijnde cameravoering en spreekposten met mogelijkheden tot 
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stemmen, presentaties van stemgedrag en spreektijdregistratie. Dit alles met een toegankelijke 

presentatie ‘naar buiten’. Daar waar nodig worden ook enkel functionele aanpassingen in de opstelling 

van het meubilair gerealiseerd. 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

Activiteit Wie Wanneer 

Maken van het definitief ontwerp: 

Na de gunning zal het ontwerp, samen met de gegunde leverancier(s)/ 

installateur definitief en geschikt voor uitvoering worden gemaakt:  

✓ Maken van uitvoeringstekeningen  

✓ Bepalen van de benodigde voorzieningen  

✓ Invulling geven aan de besturings- en bedieningsinterfaces  

✓ Opstellen van de installatieplanning, rekening houdend met 

levertijden en beschikbaarheid  

Afd. Facilitair 

en ICT, 

leverancier, 

extern bureau 

en Griffie 

Q1, Q2 

 

Realisatie: 

Tijdens de realisatie verwachten we van de leverancier/installateur dat 

de installatie in zijn totaliteit wordt opgesteld in een proefopstelling in 

hun werkplaats. Gedurende een bepaalde periode zullen de systemen 

worden geconfigureerd en getest. Na deze periode zal een tussentijdse 

oplevering in de werkplaats van de leverancier/installateur plaatsvinden, 

zodat de installaties klaar zijn om geïnstalleerd te worden op locatie.  

Afd. Facilitair 

en ICT, 

leverancier, 

extern bureau 

en Griffie 

Q2, Q3 

 

Opleveren van het geheel Afd. Facilitair 

en ICT, 

leverancier, 

extern bureau 

en Griffie 

Q3:  

15-08- 

2019 

 

 

3.7 RAADSINFORMATIE, @WORK EN (I)BABS 

 

In 2018 stapten we voor de informatieverstrekking aan de raad, over van RIS op @Work en (I)Babs. 

Noodgedwongen, omdat RIS was verbonden aan de oude website en niet kon worden meegenomen naar 

de nieuwe web omgeving. Maar ook niet met spijt: de raadsleden waren niet echt tevreden over RIS 

vanwege matige zoekresultaten en onoverzichtelijke inrichting. 

Bij de overstap hebben we goed gekeken naar informatie die via @Work zou worden gecommuniceerd en 

informatie die via (I)Babs kon verlopen. Dat laatste blijkt door raadsleden als zonder meer het prettigst 

te worden ervaren: één platform voor alle stukken, agenda’s en informatie lijkt de voorkeur te genieten. 

We streven naar een zo optimaal mogelijke facilitering van de raad hierin, daarom zijn er in 2019 acties 

in de planning.   
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Een tweede ontwikkeling is de doorontwikkeling van Babs naar (I)Babs online /RIS2. Deze update van ons 

’oude’ Babs is al langer op de markt en de opstart voor de overgang die we eerder maakten is ambtelijk 

geannuleerd vanwege de ontwikkeling zaaksysteem en de toen nog onduidelijke situatie over het gebruik 

van (I)Babs. De bestaande versie van Babs wordt ook door MSI niet meer ondersteund waardoor ook onder 

andere de functionaliteit via de website niet meer optimaal bruikbaar is. Het merendeel van de (I)Babs 

gemeenten is al over naar de nieuwe functionaliteit. 

Afgesproken is de overgang naar de nieuwe versie in 2019 te realiseren. 

Doelstelling:  

Een voor raad- en commissieleden zo toegankelijk mogelijk platform voor alle agenda’s, stukken en 

informatie. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Activiteit Wie Wanneer 

Realiseren van de overgang van Babs naar (I)Babs online/RIS2. Griffie en 

betrokken 

ambtelijke 

teams (ICT, 

Communicatie 

Q1/Q2 

We evalueren @Work met de commissie – en raadsleden Griffie Q2 2019 

Parallel daaraan onderzoeken we of er inmiddels bij (I)Babs online/RIS2 

meer gebruiksmogelijkheden of gebruiksgemak is om ook andere 

informatie te delen.  

Griffie Q2 2019 

Op basis van bovenstaande acties maken we in samenspraak met de raad 

een voorstel voor een keuze: door met de combi @Work en (I)Babs online 

of het voorlopig in de lucht houden van beide omgevingen. 

Griffie Q2 2019 

Afhankelijk van de uitkomsten overzetten van info van @Work naar 

(I)Babs online. 

Griffie Q2 2019 

 

 

3.8 DE RAAD EN DE AVG 

 

Aangaande het treffen van wettelijk verplichte maatregelen ter bescherming van privacy zijn er al eerder 

passende maatregelen getroffen. Het volgen van ontwikkelingen in de regelgeving en de daarbij 

behorende scholing die de griffie heeft gevolgd heeft duidelijk gemaakt dat er aanvullende maatregelen 

dienen te worden getroffen om verdergaand te voldoen aan de eisen van de AVG en mogelijke controles 

daarop goed te doorstaan. 

Het benoemen van een Functionaris Gegevens bescherming (FG) is verplicht voor alle 

overheidsoverheidsinstanties én -ORGANEN, dus niet alleen voor ‘t college maar ook voor de 

gemeenteraad. De gemeenteraad moet deze dus mede voor zichzelf benoemen. Wij gaan ons eerst 

richten op de benoeming van de FG voor/door de gemeenteraad. Ook dient de gemeenteraad een 
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eigen verwerkingsregister te hebben, evenals een privacy verklaring op het internet en 

verwerkingsovereenkomsten met derden. Er is een verzoek om ondersteuning gevraagd bij de 

ambtelijke organisatie. 

Doelstelling: 

Het hebben getroffen van zo veel mogelijk maatregelen om te voldoen aan de AVG. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Activiteit Wie Wanneer 

Het laten benoemen van de FG voor/door de gemeenteraad Griffie Q1 

Het inrichten van een verwerkingsregister aangaande  de raad Griffie Q1-Q2 

Het opstellen van en sluiten van verwerkingsovereenkomsten met derden 

aangaande de raad.  

Griffie Q2-Q3 

Checken en zo nodig aanvullen/aanscherpen van de benodigde privacy 

beveiligingsmaatregelen aangaande het werk van/voor de raad 

Griffie Q1-Q4 

 

 

3.9 PROCES ACTUALISATIE GEHEIME STUKKEN 

 

Al jaren rust op de griffie, in opdracht van de raad, de taak om een register van geheime stukken bij te 

houden. Eenmaal per jaar dienen de stukken te worden beschouwd om te bezien of de geheimhouding 

kan worden opgeheven. Dit om te voorkomen dat er onnodig lang geheimhouding blijft opgelegd. 

Het oordeel tot al dan niet opheffen kan niet door de griffie worden gegeven. Daarom werkt de griffie 

samen met de ambtelijke organisatie (Juridische Zaken en ambtelijke afdelingen) om van daaruit tot een 

raadsvoorstel tot opheffen te komen. 

Dit werkproces is zowel voor griffie als voor Juridische zaken zeer arbeidsintensief. In 2019 starten we 

een project om te komen tot een geautomatiseerd ingericht werkproces wat daarmee tegelijkertijd 

digitaal en meer lean moet worden.  

 

Doelstelling:  

Het hebben ingericht van een geautomatiseerd en lean werkproces voor het onderhouden van het register 

geheime stukken en het jaarlijks (laten) opheffen van geheimhouding.  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Activiteit Wie Wanneer 

Analyseren van het werkproces via de Black Belt methode Griffie en ambtelijke  

collega met Black 

Belt certificering 

Q1 

Lean maken van het werkproces Idem Q1- 

begin Q2 
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Het werkproces digitaliseren en vooral automatiseren en opnemen 

in het Zaaksysteem 

Idem Q2-Q3 

 

 

3.10 WORKLOAD EN FORMATIE GRIFFIE 

 

De formatie van de griffie, vooral die op het niveau van raadsadviseur/(commissie) griffier, staat in 

relatie tot de langer openstaande vacature van 24 uur per week én de toenemende activiteiten en 

vergaderdrukte, al enige tijd onder druk. Met in het perspectief de activiteiten en andere workflow in 

2019 én de opgedane ervaring dat een functie raadsadviseur voor 24 uur voor weinig mensen 

aantrekkelijk is (men kiest er dan meestal voor een andere baan er naast aan te nemen wat ten koste 

gaat van de noodzakelijke flexibiliteit) is eind 2018 in de werkgevers commissie besproken de raad het 

voorstel te doen om de vacature ruimte raadsadviseur van 24 uur te vergroten naar 30 uur. Dat zorgt voor 

een interessantere functieomvang en daarmee interessantere respons van sollicitanten, en maakt dat het 

griffieteam evenwichtiger is opgebouwd met drie raadsadviseurs voor elk 30/32 uur per week. In deze 

omvang zijn de werkzaamheden ook beter te verdelen en wordt de werkdruk genormaliseerd.  

 

Doelstelling: 

Voldoende aandacht, tijd en diepgang binnen de ‘commissie-domeinen’ om de diverse taken te kunnen 

uitvoeren. Daartoe beschikken over 3 gelijkwaardige raadsadviseurs/commissiegriffiers van 0,89 fte 

taakomvang. 

 

De huidige situatie in 2018 en de situatie voor 2019: 

 2018 Vanaf 1/1/2019 

Griffier  1,00 fte, 36 u p.w. 1,00 fte, 36 u p.w. 

Raadsadviseur/plv. griffier  0,89 fte, 32 u p.w. 0,89 fte, 32 u p.w. 

Raadsadviseur/plv. griffier  0,83 fte, 30 u p.w. 0,89 fte, 32 u p.w. 

Raadsadviseur vacature 0,67 fte, 24 u p.w. 0,89 fte, 32 u p.w. 

Griffiemedewerker (adm.)  0,5 fte, 18 u p.w. 0,5 fte, 18 u p.w. 

Griffiemedewerker (adm.)  0, 56 fte, 20 u p.w. 0, 56 fte, 20 u p.w. 

Totaal 4,45 fte 4,73 fte 
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Wat gaan we daar voor doen? 

Activiteit Wie Wanneer 

Werven een nieuwe raadsadviseur/commissiegriffier griffie, 

werkgevers cie 

Q1 

Aanstellen nieuwe raadsadviseur/commissiegriffier 

 

Griffier Q1- 

begin Q2 

Nieuwe taakverdelingen maken tussen adviseurs/commissiegriffiers en 

griffier, bespreken met werkgeverscommissie 

Griffie Q1 

Inwerken nieuwe raadsadviseur Griffie Q1, Q2 
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HOOFDSTUK 4 ZAKELIJKE GEGEVENS  

 

Om het werk zo efficiënt mogelijk te verrichten, een goed onderscheid te kunnen maken in 

ondersteuning en advisering, maar ook om binnen de griffie bij iedereen helder te hebben wie welke 

onderwerpen of welk werkterrein in portefeuille heeft, zijn werkprocessen in kaart gebracht, lean 

gemaakt en belegd. Zo veel als mogelijke helderheid over taken draagt bij aan het voorkomen van 

misverstanden, fouten of dubbel werk doen. 

4.1 WIE DOET WAT? 

 

Bij wie kan men voor wat binnen de griffie terecht?  Zonder afbreuk te doen aan bereikbaarheid, snelheid 

en integrale hulp van de griffie, is de taakverdeling als volgt. 

MARIJKE WALHOUT 

 

Raadsgriffier;  

integraal manager van de griffie; 

Commissiegriffier cie. AB en BAC, aanspreekpunt en adviseur voor alle 

aan deze cie. gerelateerde vragen en kwaliteitsbewaking van 

aangeleverde (cie)stukken; 

Gesprekspartner Driehoek; 

Adviseur/secretaris Presidium; 

Secretaris Vertrouwenscommissie; klankbordgesprekken burgemeester; 

Inhoudelijke, procesmatige en procedurele ondersteuning raad;, 

(duo)raadsleden, cie. voorzitters, raadsvoorzitter en presidium; 

Externe vertegenwoordiging van de raad; 

Contactpersoon Rekenkamer en accountant; 

Financiën (budgetbeheer, fractiegelden, vergoedingen); 

Contactpersoon geheime stukken. 

LIANNE VAN DEN HOUTEN 

 

Plaatsvervangend griffier, raadsadviseur; 

Inhoudelijke, procesmatige en procedurele ondersteuning 

(duo)raadsleden; 

Beleidsontwikkeling, diverse onderwerpen; 

Commissiegriffier cie. Samenleving, aanspreekpunt en adviseur voor alle 

aan deze cie. gerelateerde vragen en kwaliteitsbewaking van 

aangeleverde (cie)stukken: 

Jaarplanning; 

Voorzitter agendacommissie; 

Contactpersoon Company Webcast 

Procesbegeleider Lansingerlands Initiatief 
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KARTINIE VAN HOORN 

 

Plaatsvervangend griffier, raadsadviseur; 

Inhoudelijke, procesmatige en procedurele ondersteuning 

(duo)raadsleden; 

Beleidsontwikkeling, diverse onderwerpen; 

Commissiegriffier cie. Ruimte, aanspreekpunt en adviseur voor alle aan 

deze cie. gerelateerde vragen en kwaliteitsbewaking van aangeleverde 

(cie)stukken; 

Ondersteuning agenda commissie; 

Beleidsontwikkeling, diverse onderwerpen; 

Ondersteuning Rekeningcommissie en contactpersoon Bleizo. 

VACATURE 

 

 

 

   

Raadsadviseur/commissiegriffier 

NATHALIE VAN TUIJL 

 

Administratief medewerker; 

Secretariaat griffier; 

Administratieve voorbereiding en afwikkeling raads- en cie. verga-

deringen;  

Organisatie beeldvormingsavonden; 

Vullen en beheren Raads Informatie Systeem @Work  

Vraagbaak IPad en(I)Babs; 

Administratieve ondersteuning algemeen; 

Contactpersoon facilitaire zaken. 

NELLA KOOLE 

 

Administratief medewerker;  

Vullen en beheren Raads Informatie Systeem @Work en contactpersoon 

website; 

Administratieve verwerking Ingekomen stukken, brieven en memo’s 

Administratieve verwerking art 37 en technische vragen; 

Vraagbaak IPad en (I)Babs; 

Administratieve ondersteuning algemeen; 

Contactpersoon facilitaire zaken. 
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4.2 BEREIKBAARHEIDSGEGEVENS 

 

 E-mail Telefoon Werkdagen 

Algemeen griffie@lansingerland.nl 

(box wordt geleegd dagelijks om 9.00 

uur en 13.00 uur) 

14010  

(callcenter 

gemeente) 

bereikbaar 

dagelijks van 9.00-

17.00 uur. 

Marijke Walhout Marijke.walhout@lansingerland.nl 

 

010 - 800 4052 

06 – 25070860 

ma t/m vr  

(ma en woe v.a. 

11.00 uur) 

Lianne van den 

Houten 

Lianne.van.den.houten@lansingerland.nl 

 

010- 800 4392 

06 - 57565196 

ma, di, do, vr 

Kartinie van Hoorn Kartinie.van.hoorn@lansingeland.nl 

 

010-800 4393 

06- 11173912 

Ma, di, wo, do 

Nathalie van Tuijl Nathalie.van.tuijl@lansingerland.nl 

 

010- 8004391 Ma mo, di mi, 

wo mi, do mo 

Nella Koole Nella.koole@lansingerland.nl 010- 800 4343 ma t/m vr, 

ochtend 

 


