
RAADSBESLUIT

Registratienr: april 2022
Onderwerp: Instructie voor de griffier 2022, incl. mandaat besluit 

De raad van de gemeente Oudewater; 

BESLUIT: 

De instructie voor de griffier 2022 vast te stellen, incl. mandaat besluit.

Instructie voor de griffier 2022

Artikel 1. Positionering/algemene ondersteuning
1. De raad heeft de eindverantwoordelijkheid inzake de positie, het functioneren en de 

aansturing. De werkgeverscommissie geeft namens de raad invulling aan deze 
eindverantwoordelijkheid.  

2. De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van de voorzitter en leden 
van de raad, van de fractievertegenwoordigers, bij alle soorten bijeenkomsten, commissies of 
organen vanuit de gemeenteraad.

3. Met het oog op een doelmatige samenwerking tussen griffie en ambtelijke organisatie vindt 
wekelijks onder voorzitterschap van de burgemeester in de driehoek afstemming plaats tussen 
griffier en de gemeentesecretaris.

Artikel 2.  Vergaderingen
De griffier is aanwezig bij: de bijeenkomsten van de raad, de vergaderingen van het presidium, 
overleg van de fractievoorzitters, bijeenkomsten van door de raad of het presidium daartoe 
aangewezen groepen, commissies of organen.

Artikel 3. Verantwoordelijkheid
1. De griffier is verantwoordelijk voor een kwalitatief hoogwaardige voorbereiding en begeleiding 

van de bijeenkomsten van de raad en uit de raad ontstane groepen, commissies of organen. 
2. De griffier is verantwoordelijk voor het entameren van ideeën en ontwikkelingen die een 

bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van het lokaal bestuur binnen Oudewater.
3. De griffier is verantwoordelijk voor een goede ondersteuning van inwoners die gebruik willen 

maken van de mogelijkheden om in contact te komen met de raad.
4. De griffier is budgethouder van de budgetten van de raad.  

Artikel 4.  Griffie 
1. De griffier geeft leiding aan de medewerkers van de griffie en de plaatsvervangend griffier.
2.    De griffier wijst de medewerkers van de griffie, namens de raad aan.
3. De griffier voert het personeelsbeleid uit ten aanzien van de medewerkers van de griffie 

conform de gemeentelijke regelingen.

Artikel 5. Beheer griffie
1. De griffier is verantwoordelijk voor het functioneren van de griffie op een integere, 

inwonergerichte en bedrijfsmatige manier.
2. De griffier legt hierover verantwoording af aan de werkgeverscommissie.

Artikel 6. Mandaat griffier t.a.v. personeel griffie 



De raad mandateert zijn bevoegdheid tot het aangaan, wijzigen en beëndigen van de 
arbeidsovereenkomst ten aanzien van de op de griffie werkzame ambtenaren, met uitzondering 
van de griffier zelf, aan de griffier.

Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Instructie voor de griffier 2022

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oudewater in zijn openbare vergadering van 

Oudewater, 21 april 2022

De raad van de gemeente Oudewater,
de griffier, de voorzitter,
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