
  Senior Beleidsmedewerker Z org en Welzijn/P 

  

Onze organisatie 
Met ongeveer 330 medewerkers, 

verdeeld over 8 afdelingen, werken 

we aan een prettige en veilige 

leefomgeving voor onze ruim 35.000 

inwoners. 

De griffie is verantwoordelijk voor 

ondersteuning en advisering van de 

gemeenteraad en heeft een 

onafhankelijke positie binnen de 

gemeentelijke organisatie. De griffie 

bij de gemeente Montferland bestaat 

uit de griffier, een plaatsvervangend 

griffier en een griffie-medewerker. 

 
Informatie  
Voor meer informatie over de functie 

kun je contact opnemen met Els 
Boers, interim-griffier  
of Henk Groote, vz. 
werkgeverscommissie.  
Tel. 06 10245224 (Els) en 06 

11352818 (Henk) 

 
 

Solliciteren? 

Wij ontvangen je sollicitatiebrief met 
cv graag via de website van 
Werkeningelderland. 

 
Deze advertentie wordt gelijktijdig 
in-en extern opengesteld. Bij gelijke 
geschiktheid krijgen interne 
kandidaten voorrang. 
 
Je kunt reageren tot en met  

14 juni 2020. 

De gesprekken zijn gepland op 17/18 

juni en 23/24 juni. 

 
Een antecedentenonderzoek en/of 
assessment kan deel uitmaken van 

de procedure. 
 
 

 
Voor deze vacature inclusief een 
uitgebreide profielschets kun je onze 
site raadplegen: 
 
https://montferland.info/vacatures 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Raadsgriffier (36 uur) 
 

 

Een onafhankelijk verbinder, een bruggenbouwer binnen en tussen 
raad en college/organisatie. Diplomaat, tactvol en onvermoeibaar 
in het rolzuiver handelen en investeren bij het (onderlinge) 
samenspel. Kent het politiek-bestuurlijk krachtenveld en komt 
gezaghebbend op voor raad en raadsleden. Gevoel voor humor, 
relativerend met kennis van zaken, gevoel voor verhoudingen en 
adviseert/geeft feedback gevraagd en ongevraagd. 

 
Wat ga je doen? 
 
Je versterkt de raad door haar optimaal in positie te brengen en haar te 
faciliteren als agendazetter, kadersteller en controleur. Je helpt de 

gemeenteraad om op een effectieve wijze meer sturing te kunnen geven. 

De Lange Termijn Planning, startnotities en P&C stukken zijn daarbij 
belangrijke sturingsinstrumenten. Je hebt aandacht voor de regio en helpt 
de raad hier meer oog voor te hebben en je zorgt dat inwoners meer op de 
hoogte zijn en worden betrokken.  

Je adviseert en coacht individuele raadsleden, proactief vanuit je 
deskundigheid en met tact. Je geeft op coachende wijze leiding aan de 
griffie. Je draagt bij aan goede onderlinge verhoudingen binnen de 

bestuurlijk-ambtelijke driehoek als een begaafd bruggenbouwer én 
standvastig adviseur. 

Je beweegt en fungeert als een diplomatiek ambassadeur voor de raad 
(belangen van de raad behartigen en deze uitdragen, op procesniveau). 
Kortom, de griffier draagt bij aan een goede onderlinge samenwerking en 
houdt daarbij het belang van de raad voor ogen. 
Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een 

voorwaarde voor het in dienst treden bij de gemeente Montferland. 

Wat breng je mee? 

 Je bent onafhankelijk en staat stevig in je schoenen.  

 Je bent verbindend, coöperatief en standvastig. 

 Je bent inlevend en gezaghebbend. 

 Je bent dienstbaar, betrouwbaar en geduldig. 

 Je kent en past in de regio van Montferland. 

 Je voldoet aan een WO werk- en denkniveau.  
 

Wat bieden we? 

 Afhankelijk van opleiding en ervaring, een salaris van maximaal           
€ 6.240,- bruto per maand (schaal 13, peildatum 1-1-2020); 

 Tijdelijke arbeidsovereenkomst voor één jaar. Afhankelijk van 

functioneren behoort een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot 
de mogelijkheden;  

 Individueel Keuzebudget 17,05% bruto per maand; 
 Mogelijkheid tot aan- en verkoop verlof. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 

                  . 

 

https://www.werkeningelderland.nl/vacature/59259/raadsgriffier-38368/
https://montferland.info/vacatures


 

 

    

 

Profielschets Raadsgriffier 

 

 

Inleiding 

In verband met het vertrek van de griffier is de gemeenteraad Montferland op zoek naar een 

nieuwe griffier. Raad bestaat uit: 25 raadsleden verdeeld over 7 fracties, CDA, Lokaal Belang 

Montferland, Lijst Groot Montferland, PvdA, VVD, D66 en Rob Mos. 

 

Over Montferland  

Gemeente Montferland ligt in de provincie Gelderland; deels in de Achterhoek en deels in de 

Liemers. Montferland telt ruim 36.000 inwoners verdeeld over de 12 kernen: Azewijn, Beek, 

Braamt, Didam, ’s-Heerenberg, Kilder, Lengel, Loerbeek, Loil, Nieuw-Dijk, Stokkum en Zeddam. 

Aan de zuidzijde ligt de landsgrens met Duitsland. Het gemeentebestuur is gevestigd in Didam en 

het bestuurlijk centrum waar de raadsvergaderingen plaatsvinden ligt in ’s-Heerenberg in Gouden 

Handen. 

 

Bestuur en organisatie Montferland 

Het college bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders, CDA (2), Lokaal Belang Montferland, 

VVD en D66.  

 

Griffie in Montferland  

De raad heeft sinds oktober 2019 een interim-griffier. De samenstelling van de griffie is griffier, 

plv. griffier en griffiemedewerker. De plv. griffier is dit al sinds 2005 en daarmee zeer ervaren. 

Sinds 1 mei 2020 is er een nieuwe griffiemedewerker omdat de vorige griffiemedewerker met 

pensioen is gegaan. De griffiemedewerker vervult de ondersteunende administratieve taken in de 

digitale systemen, zoals Ibabs en Corsa. De plv. griffier is tevens secretaris van de 

rekenkamercommissie Montferland, waar naast 3 externen ook 2 raadsleden lid van zijn.  

De interim-griffier heeft in de afgelopen 8 maanden verder uitgebouwd waar de vorige griffier al 

mee gestart was, zoals een nieuw vergadersysteem en de evaluatie ervan, inzet van Ibabs, 

efficiency slag, kwaliteit raadsvoorstellen en een griffieplan.  

 
Doelstelling van de griffie: met respect voor elkaars positie en verantwoordelijkheid te komen tot 
een kwalitatieve wijze van besluitvorming waarbij de inwoners op een laagdrempelige wijze 
betrokken worden. 
 

In het griffieplan 2020 zijn nog een aantal taken opgenomen die extra inzet vragen dan wel 

aandacht: de communicatie intern en extern, het verder inbedden van de vergaderwijze en het 

verder versterken van de positie van de griffie.  

 

Taken van de griffier (en de plv. griffier) 

 De griffier geeft leiding aan de griffie opererend als coach en is eindverantwoordelijk voor 

de uitvoering van de taken en resultaten van de griffie. 

 De griffier fungeert als schakel tussen de raad en het college binnen de driehoek 

(burgemeester – gemeentesecretaris – griffier).  

 De griffier is verantwoordelijk voor de communicatie vanuit de raad naar buiten en intern.  

 De griffier opereert als coach voor de individuele raadsleden en fractievolgers en draagt 

daarbij zorg voor vergroting van de expertise van de raads- en fractievolgers.   

 De griffier geeft politiek-strategische adviezen. 

 De griffie beweegt te allen tijde mee met de veranderingen die van raadsleden worden 

gevraagd bij de invulling van deze rollen.    

 De griffier staat borg voor kwaliteit in algemene zin.  

 De griffier zorgt dat de taken zo efficiënt mogelijk uitgevoerd worden en dat de 

gemeenteraad(sleden) tevens op een zo efficiënt mogelijke wijze hun taak kunnen 

uitvoeren. 

 

  

 



Een sturende raad  

De gemeenteraad van Montferland wil op een effectieve wijze sturing kunnen geven. Van de 

nieuwe griffier wordt gevraagd raad, college en organisatie te adviseren en zo nodig aan te sporen 

om tijd en energie te steken in het op een goede manier stellen van richtinggevende kaders. Dit 

geldt zowel voor de inhoudelijke kaders als voor de proceskaders, waarmee de raad richting kan 

geven aan de vormgeving van besluitvormingsprocessen. Dit vraagt onder meer om: werk maken 

van een actuele lange-termijn-agenda, investeren in het blijven werken met steeds betere 

startnotities en om P&C-stukken die duidelijk aangeven waar iets te kiezen en te beïnvloeden valt. 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de raadsvoorstellen, waarin de 

politieke beslispunten en de consequenties van te maken keuzes steeds duidelijk zijn verwoord. 

Het borgen van die verbeteringen is een belangrijke opdracht voor de nieuwe griffier. 

 

 

Een controlerende raad  

Investeren in de kwaliteit van de kaders helpt de raad om zijn controlerende rol veel beter te 

kunnen uitoefenen. Zodat de controle net als de sturing veel gerichter plaats vindt, en ook meer op 

hoofdlijnen. Van de griffier wordt verwacht dat hij/zij investeert in de samenhang en daarmee de 

kwaliteit van deze cyclus van sturen-controleren-bijsturen, alsook in de daarbij behorende 

stukken(stroom). Want goed leesbare verantwoordingsinformatie is een voorwaarde om goed te 

kunnen controleren en zo nodig bij te sturen. Ook hier verdient het cultuur-aspect de nodige 

aandacht: de raad spiegelen en adviseren over houding en gedrag ook met betrekking tot de 

invulling van de controletaak.  

 

Aandachtspunten:  

Naast bovengenoemde prioriteiten is er een aantal onderwerpen waar de griffier de komende tijd 

aandacht voor zal moeten hebben, ten dienste van een goed functionerende raad: 

 Aandacht voor de regio en in het bijzonder de wijze waarop regionale belangen en 
verbanden in de raad geagendeerd en besproken worden, want ook voor Montferland geldt 
dat opgaven en kansen steeds vaker vragen om een duidelijke visie op en betrokkenheid 
bij de regio; 

 De wijze waarop inwoners op een goede manier kunnen worden betrokken (in de 
voorbereiding) op de besluitvorming en tevens recht wordt gedaan aan de 
beslissingsbevoegdheid van de raadsleden;  

 Mede met het oog op het goed organiseren van deze inwonersbetrokkenheid is de externe 
communicatie van het grootste belang. 

 

Competenties en persoonlijkheidskenmerken  

Onafhankelijk en stevig in de schoenen 

Raad en college van Montferland zijn gezegend met sterke persoonlijkheden, met uitgesproken 

opvattingen over rollen en taken en een diversiteit aan politieke stijlen. Het goed positioneren van 

de raad en het gevraagd en ongevraagd adviseren vraagt dan ook om een onafhankelijk denkende 

en opererende griffier die stevig in zijn/haar schoenen staat. Die zowel binnen de raad als richting 

bestuur en organisatie constructief en tactvol bijdraagt aan een op samenwerking gerichte cultuur, 

waarin tegenspraak niet wordt verward met tegenwerking, waarin goed wordt geluisterd en 

mensen elkaar kunnen en durven aanspreken op rolneming en gedrag. 

 

Verbindend, coöperatief en standvastig   

Een griffier die meebeweegt, maar pal staat voor de belangen en positie van de raad indien nodig. 

Ook in de driehoek (met burgemeester en secretaris) toont de griffier zich én een begaafd 

bruggenbouwer én een standvastig adviseur.  

 

Inlevend en gezaghebbend 

De griffier is bereid en in staat om, afhankelijk van persoon en situatie, de juiste stijl van spiegelen 

en adviseren te kiezen. Niet iemand die met de vuist op tafel slaat, maar wel iemand van wie 

iedereen weet dat hij/zij ertoe in staat is, in het belang van de raad en het gemeentebestuur. 

 

  



Dienstbaar, betrouwbaar en geduldig   

Het is belangrijk dat de griffier in woord en daad optreedt voor en namens de raad. Hij/zij 

combineert dienstbaarheid en betrouwbaarheid met een open vizier en een voor iedereen 

inzichtelijke agenda. De griffier weet bovendien het geduld op te brengen om die agenda stap voor 

stap te verwezenlijken. 

 

De raad vindt het een pre als de griffier kennis heeft van de opgaven, kansen, cultuur en 

mentaliteit in de regio. De raad vindt het essentieel dat de griffier over de juiste capaciteiten, 

competenties en persoonlijkheidskenmerken beschikt om met succes mee te kunnen werken aan 

het waarmaken van de hierboven verwoorde ambities van de raad van Montferland. Ervaring als 

griffier of raadsadviseur is geen vereiste, maar gezien de functie-eisen en verwachtingen wordt 

ervaring op een griffie wel beschouwd als een belangrijk voordeel. 

 

 


