
raadsgriffie Groningen

De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad 
bij zijn werkzaamheden. Een belangrijke taak van de 
griffie is het voorbereiden van vergaderingen van de raad 
en de raadscommissies. De brede stroom van brieven 
en vergaderstukken die de raad ontvangt, wordt door 
de griffie in goede banen geleid. Raadsleden kunnen 
de griffie ook inschakelen voor hulp bij het raadswerk, 
zoals het indienen van moties en amendementen. 
Griffiemedewerkers werken voor alle partijen in de 
gemeenteraad, daarom is de griffie zelf politiek neutraal.

Maar de griffie doet meer:
- raadsinformatie zoals agenda’s en vergaderstukken en 
 live-uitzendingen beschikbaar stellen voor raadsleden 
 en burgers via het online Raadsinformatiesysteem (RIS); 
- contacten leggen tussen raadsleden en de ambtelijke 
 organisatie: als raadsleden inhoudelijke informatie 
 wensen, helpt de griffie ze de juiste ambtenaar te 
 vinden;
- ondersteuning van de burgemeester in zijn rol als 
 voorzitter van de raad en van de voorzitters van de 
 raadscommissies;
- de ‘follow up’ van raads- en commissievergaderingen 
 en het presidium (overlegorgaan met alle fractie- 
 voorzitters);
- advisering van de raad over procedures, werkwijzen en 
 vergaderstructuur;
- voorbereiding van hoorzittingen en werkbezoeken van 
 de raad en de raadscommissies;

- ondersteuning van individuele raadsleden;
- communicatie over het werk en de activiteiten van de 
 raad;
- lokale politiek en met name het raadswerk zichtbaar, 
 begrijpelijk en toegankelijk maken voor inwoners van de 
 stad;
- ondersteuning van de Rekenkamercommissie 
 Groningen;
- ondersteuning van het audit committee bij aansturing 
 van de accountant en de planning en control cyclus; 
- uitbetaling van vergoedingen en tegemoetkomingen 
 aan raadsleden, fracties en fractievertegenwoordigers.

Aanspreekpunt voor inwoners
Niet alleen raadsleden en gemeenteambtenaren, maar ook 
inwoners van de stad kunnen bij de griffie terecht voor 
vragen over het werk van de raad. Wanneer zij bepaalde 
vergaderstukken zoeken of in contact willen komen met 
de raadsleden bijvoorbeeld. Ook wanneer burgers invloed 
uit willen oefenen op de lokale politiek kan de griffie 
meedenken over de beste manier om dit te doen.

 Contact met de griffie
 De griffie is te bereiken via griffie@groningen.nl of 
 tijdens kantooruren op telefoonnummer (050) 367 77 02. 
 Bij de  introductie van de griffiemedewerkers vindt u 
 rechtstreekse contactgegevens.



medewerkers
De griffie bestaat uit acht medewerkers met aan het hoofd de griffier. Een korte introductie: 

     

     Toon Dashorst

     Griffier, eerste adviseur gemeenteraad

     T: 050 367 76 68

     E: toon.dashorst@groningen.nl

     Peter Kommerij

     Plaatsvervangend griffier, senior raadsadviseur, secretaris rekenkamercommissie

     T: 050 367 77 27

     E: peter.kommerij@groningen.nl

     Wolbert Meijer

     Raadsadviseur, commissies Financiën & Veiligheid en Beheer & Verkeer

     T: 050 367 77 26

     E: wolbert.meijer@groningen.nl

     Greet Mulder

     Raadsadviseur, commissie Onderwijs & Welzijn, secretaris raad

     T: 050 367 77 25

     E: greet.mulder@groningen.nl

     Annemarieke Weiland

     Raadsadviseur, commissies Ruimte & Wonen en Werk & Inkomen

     T: 050 367 76 78

     E: annemarieke.weiland@groningen.nl

     Maaike Wechgelaer

     Communicatieadviseur

     T: 050 367 77 24

     E: maaike.wechgelaer@groningen.nl

     Esther Dallinga

     Griffiemedewerker, logistieke en secretariële ondersteuning raad en griffie

     T: 050 367 78 06

     E: esther.dallinga@groningen.nl

     Munica Gopal

     Senior griffiemedewerker, beheerder RIS, secretaris presidium, faciliteiten raad

     T: 050 367 77 02

     E: munica.gopal@groningen.nl


