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Kennisnemen van 
De ontwikkelingen met betrekking tot de formatie van het griffieteam.  
 
Ondanks dat de werkgeverscommissie mandaat van de raad heeft waar het gaat om de formatie van 
het griffieteam, hecht de werkgeverscommissie eraan om de raad te informeren over ontwikkelingen 
op dit gebied. 
 
Raads- en griffieplan 2022/2023 
Op verzoek van de werkgeverscommissie heeft Frits Harteveld, in samenwerking met Ingrid van 
Breda en Peggy Bosmans, het Raads- en griffieplan 2022/2023 opgesteld. 
 
De ambities van de raad uit het Bestuursakkoord 2022 – 2026 ‘Goirle: Sterk en in balans’ zijn de basis 
van dit plan.  
 
Het Raads- en griffieplan 2022/2023 plan geeft inzicht welke taken het griffieteam uitvoert en met 
welke formatie. Ook schetst dit plan de trends voor de toekomst en worden accenten in de 
werkzaamheden van het griffieteam benoemd. Dit plan geeft een beeld wat de raad van het 
griffieteam mag verwachten en andersom. 
 
Gewenste formatie griffieteam 
Uit dit plan volgt een gewenste formatie van het griffieteam van 3,4 fte passend bij de taken van het 
griffieteam én de ambities van de gemeenteraad. 
 
Op dit moment bestaat het griffieteam uit 2,4 fte: de raadsgriffier (1,0 fte), de 
raadsadviseur/plaatsvervangend raadsgriffier (0,6 fte) en de officemanager (0,8 fte).  
 
Uit gesprekken met het griffieteam over de huidige formatie blijkt het volgende. De hoge werkdruk 
binnen het griffieteam leidt ertoe dat de werkzaamheden in het primaire werkproces (de cyclus van 
vergaderingen en de werkgroepen) onder druk staan, dat er meer fouten in sluipen en ook 
aanhoudend gevraagd wordt meer dan de afgesproken contracturen te werken. Extra taken (zoals 
die behoren bij de voorbereidingen van werkbezoeken en dergelijke) en secundaire taken 
(archivering, communicatie, website en dergelijke) zijn structureel in het geding.  
Hierbij dient niet te worden vergeten dat het griffieteam gedurende enkele jaren extra capaciteit had 
door het boventallig aansluiten van Carlo Zwartendijk. 
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Daarnaast wordt geconstateerd dat de formatie van het griffieteam van 2,4 fte beneden het 
gemiddelde van de formatie van een griffieteam is (dat beweegt tussen 3, 0 fte en 4,5 fte in onze 
grootte van gemeenten).  
 
Uitbreiding formatie griffieteam 
Het verzoek om de formatie van het griffieteam te mogen uitbreiden met 0,8 – 1,0 fte op het niveau 
van een raadsadviseur/beoogd tweede plaatsvervangend griffier, is na afstemming met de 
gemeentesecretaris, door de werkgeverscommissie gehonoreerd. Ook is akkoord gegeven om te 
starten met de wervings- en selectieprocedure. 
 
 


