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Profielen diverse functies raadsleden 

 

Als op 27 maart 2014 de nieuwe raad wordt geïnstalleerd moet  ook weer een aantal vacatures 

worden vervuld. In het draaiboek raadswisseling is aangegeven dat de griffie voor een aantal te 

vervullen functies profielen opstelt. Profielen, waaruit blijkt wat de functie inhoudt en wat er van het 

raadslid in die functie verwacht mag worden. De profielen zijn bedoeld als hulpmiddel voor de fracties 

bij het vragen en voordragen van leden voor de  diverse functies, en voor de  beoogde kandidaten bij 

het overwegen van een eventuele voordracht, niet als selectiecriterium. 

 

Voorstel: de profielen vast te stellen en door de griffie ter hand te laten stellen aan het presidium van 

resp.  de fracties in de  nieuwe raad ter voorbereiding van de  benodigde benoemingen. 

 

De volgende functies komen aan de orde: 

- Waarnemend voorzitter van de raad   p. 2 

- Voorzitters van de raadscommissies   p. 3 

- Leden van de werkgeverscommissie   p. 5 

- Voorzitter en leden van het audit committee  p. 6 

- Leden van de rekenkamercommissie   p. 8 

- Overige functies     p. 9 
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Waarnemend voorzitter van de raad 
 

Van toepassing is artikel 77 van de Gemeentewet, waarin staat dat bij verhindering of ontstentenis 

van de burgemeester het voorzitterschap van de raad wordt waargenomen door het langstzittende 

lid van de raad. Indien meer leden van de raad even lang zitting hebben, vindt de waarneming plaats 

door het oudste lid in jaren van de raad. De raad kan een ander lid van de raad met de waarneming 

belasten. In de afgelopen raadsperiodes is voor dat laatste gekozen. De waarnemend raadsvoorzitter 

was steeds één van de commissievoorzitters. 

Wat houdt de functie in?  

Formeel gaat  het  enkel om het voorzitten van de raad bij afwezigheid van de voorzitter (de  

burgemeester). In de praktijk wordt er voor gekozen om de waarnemend voorzitter de raad ook te 

laten voorzitten op het moment dat de burgemeester als portefeuillehouder woordvoering heeft. 

Daarnaast kan het sporadisch voorkomen dat hij/zij de voorzitter vervangt bij representatieve 

aangelegenheden.  

Wat is er voor nodig? 

Je moet het leuk vinden om met gezag (en soms met macht) vergaderingen te leiden. Verder heeft 

de (oude) raad - in navolging van de evaluatie van de commissie Cultuurverandering, oktober 2013 - 

in zijn testament als advies laten vastleggen om een training te organiseren voor raads- en 

commissievoorzitters en –griffiers.  Als de nieuwe raad dit advies overneemt wordt van de nieuw aan 

te wijzen waarnemend voorzitter dus ook bereidheid gevraagd om aan deze training deel  te nemen. 

Competenties:  

- Natuurlijk overwicht / gezag 

- Politiek ‘Fingerspitzengefühl’ 

- Oog hebben voor het algemeen belang van de raad (soms ook tegenover het belang van het 

college of de ambtelijke organisatie) 

- Vermogen om alle fracties gelijkwaardig te behandelen: andere fracties net zo veel ruimte 

geven als de eigen fractie (ook al staan hun belangen tegenover die van jou), en de eigen 

fractie net zo scherp aan de regels houden als de andere fracties (ook al sta je persoonlijk 

helemaal achter hun opstelling).  

- Vermogen om ook collegeleden aan te regels te houden en aan te spreken op gedrag (ook als 

deze veel natuurlijk gezag/charisma hebben en/of van de eigen partij zijn). 

NB de griffie komt separaat met een procedurevoorstel m.b.t. het aanwijzen cq. verkiezen van een 

waarnemend voorzitter van de raad. 
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Voorzitters van de raadscommissies 
 

Van toepassing is artikel 82, lid 4, van de Gemeentewet, waar staat dat een lid van de raad voorzitter 

is van een raadscommissie. Als de zgn. Veegwet1 wordt aangenomen zal deze bepaling komen te 

vervallen en zouden er ook externe commissievoorzitters benoemd kunnen worden. Verder is van 

toepassing de verordening op de raadscommissies 2013, waarin in artikel 5 staat dat de voorzitter en 

zijn plaatsvervanger door de raad uit zijn midden worden benoemd.   

Wat houdt de functie in? 

De voorzitter stelt - geadviseerd door de  griffie - de voorlopige agenda van een 

commissievergadering vast. Tijdens de  vergadering leidt hij de bespreking in goede banen, onder 

handhaving van de door hem vastgestelde  spreektijden. Aan het eind van de behandeling van een 

onderwerp formuleert hij een conclusie, o.a. ten behoeve van voortgezette behandeling in de raad 

(‘het overdragen van het stokje’). Daarnaast voert hij periodiek overleg met portefeuillehouders over 

de Lange Termijn Agenda en andere zaken die van belang zijn voor de agendering en het 

functioneren van de commissie. De voorzitters voeren ook met elkaar – en af en toe met de 

fractievoorzitters en de voorzitter van de raad – periodiek overleg  over de gang van zaken, rakende 

aan het functioneren van de commissies.  

Wat is er voor nodig? 

Je moet het leuk vinden om met gezag (en soms met macht) vergaderingen te leiden, en je (globaal) 

inhoudelijk een portefeuille eigen te maken waarvoor je zelf geen woordvoerder bent. Je moet tijd 

hebben om vergaderingen voor te bereiden met de raadsadviseur, periodiek te overleggen met 

portefeuillehouders en andere commissievoorzitters, en naast de officiële commissievergaderingen 

zo nodig ook aanwezig te zijn bij werkbezoeken en informele bijeenkomsten van je commissie. Je 

moet belangstelling  hebben voor het functioneren van de raad in algemene zin.  Verder heeft de 

(oude) raad - in navolging van de evaluatie van de commissie Cultuurverandering, oktober 2013 - in 

zijn testament als advies laten vastleggen om een training te organiseren voor raads- en 

commissievoorzitters en –griffiers.  Als de nieuwe raad dit advies overneemt wordt van de nieuw aan 

te wijzen voorzitters dus ook bereidheid gevraagd om aan deze training deel  te nemen. 

Tijdsbeslag: 

Gemiddeld één commissievergadering per maand (2,5 uur). Hiertoe ongeveer een uur per maand 

agendaoverleg met de raadsadviseur. Daarnaast  één keer per kwartaal een uur overleg met  elk 

collegelid met een portefeuille die jouw commissie raakt (met half uur voorbereiding met 

raadsadviseur). Ongeveer vier keer per jaar voorzittersoverleg (al dan niet samen met 

fractievoorzitters) van anderhalf  uur. En daarnaast de genoemde informele bijeenkomsten en 

werkbezoeken van de commissie (frequentie heel wisselend). 

 

                                                           
1
 Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

en de Waterschapswet (institutionele bepalingen) 
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Competenties:  

- Natuurlijk overwicht / gezag (kan groeien) 

- Politiek ‘Fingerspitzengefühl’ 

- Oog hebben voor het algemeen belang van de raad (soms ook tegenover het belang van het 

college of de ambtelijke organisatie) 

- Vermogen om alle fracties gelijkwaardig te behandelen: andere fracties net zo veel ruimte 

geven als de eigen fractie (ook al staan hun belangen tegenover die van jou), en de eigen 

fractie net zo scherp aan de regels houden als de andere fracties (ook al sta je persoonlijk 

helemaal achter hun opstelling).  

- Vermogen om ook collegeleden aan te regels te houden en aan te spreken op gedrag (ook als 

deze veel natuurlijk gezag/charisma hebben en/of van de eigen partij zijn). 
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Leden van de werkgeverscommissie 
 

Sinds een aantal jaren is er een door de raad ingestelde werkgeverscommissie. Deze commissie heeft 

t.a.v. de griffie een zelfde positie als het college heeft t.a.v. de ambtelijke organisatie. De raad is 

verantwoordelijk voor en is het bevoegd gezag over de griffier en de medewerkers van de griffie. In 

artikel 1 van de verordening werkgeverscommissie worden de taken en bevoegdheden van de 

commissie beschreven. In de kern: de commissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de 

griffier en de overige op de griffie werkzame personen. 

 

Op grond van artikel 2 van de verordening werkgeverscommissie worden de leden van de 

werkgeverscommissie door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van 

de raad. Dit betekent dat met het aantreden van de nieuwe raad er ook weer benoemingen voor de 

werkgeverscommissie moeten plaatsvinden.  

 

Op het moment dat mensen zich kandidaat stellen is het goed te weten wat de werkgeverscommissie 

inhoudt. Alvorens aan de hand van een terugblik van de afgelopen periode een beeld te schetsen wat 

de taken van de werkgeverscommissie zijn (zie ook de bijgevoegde verordening) merk ik op dat tot 

op heden het gebruik was dat de fractievoorzitter van de grootste collegepartij en de 

fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij aangevuld met een derde fractievoorzitter de 

werkgeverscommissie vormen. 

 

De commissie komt gemiddeld 1 x in de 6 weken bij elkaar, en vergadert dan een half uur (in de regel 

voorafgaand aan het presidium). Van de vergaderingen wordt een samenvattend verslag gemaakt. 

De werkgeverscommissie wordt ondersteund door de griffier. Indien nodig kan de commissie ook 

een beroep doen op ondersteuning vanuit de sectie personeelszaken van het SSC. 

 

Onderwerpen die aan de orde zijn:  

- het besluiten over allerlei rechtspositieverordeningen; 

- het nemen van individuele besluiten t.a.v. de griffier (bijv. vergoeding woon- werkverkeer) en 

indien aan de orde (voor zover niet gemandateerd aan de griffier) t.a.v. de overige 

medewerkers van de griffie (vgl. functiewaardering, maar ook ontslagkwesties);  

- het voeren van het functionerings- / beoordelingsgesprek gesprek met de griffier;  

- het hebben van een gesprek minimaal eenmaal per jaar met de medewerkers van de griffie 

(zonder de griffier);  

- het krijgen van periodieke informatie over hoe het gaat op de griffie;  

- organisatie van werkzaamheden van de griffie (o.a. griffieplan);  

- medezeggenschap griffie; etc. 

Kortom: uit de taken blijkt dat de werkgeverscommissie namens de raad de werkgeversrol van de 

raad invult. 

 

Wat vraagt dat van de voorzitter en leden van de werkgeverscommissie? Belangstelling en interesse 

hebben voor de werkgeversrol; bereid zijn om er tijd in te steken; affiniteit hebben met 

personeelswerk en vanwege de link met het presidium fractievoorzitter zijn. 
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Voorzitter en leden van het audit committee 
 

Van toepassing is de verordening op het audit committee gemeente Groningen 2013 (raad juni 

2013). In artikel drie van die verordening staat dat er tenminste vijf en maximaal zes raadsleden in 

het audit committee worden benoemd door de raad aan het begin van de zittingsperiode, zodanig 

dat er sprake is van een evenwichtige vertegenwoordiging van de wijze waarop de raad is 

samengesteld. Vervolgens wijzen de leden van het audit committee een voorzitter uit zijn midden 

aan.   

Wat is het audit committee? 

Het audit committee is een technische, specialistische commissie, die namens de raad de accountant 

aanstuurt, diverse onderwerpen bespreekt die met gemeentefinanciën en bedrijfsvoeringsaspecten 

te maken hebben en gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies uitbrengt aan de raad over deze 

onderwerpen. De commissie bestaat uit raadsleden en adviseurs (de accountant (op dit moment EY) 

en de griffier), als gesprekspartners de wethouder van Financiën en de concerncontroller en voor de 

ondersteuning de plv. griffier als secretaris). Deze personen zijn over het algemeen ook bij de 

(besloten) vergaderingen aanwezig. Het audit committee kan adviezen uitbrengen aan de raad en 

vergadert ongeveer zes keer per jaar. Het AC stuurt enkele keren per jaar een advies naar de raad.  

Het contract met de huidige accountant loopt per juni 2016 af, voor die tijd zal er een Europese 

aanbesteding moeten plaatsvinden waarbij ook het nodige wordt gevraagd van de leden van het AC 

(vooral waar het gaat om het bepalen van beoordelingscriteria en het beoordelen van de 

binnengekomen offertes ). Ook bemoeit het audit committee zich met de totstandkoming van de 

begroting nieuwe stijl, die vanaf 2015 aan de raad zal worden voorgelegd. Daarbij gaat het erom de 

begroting voor de raad nog bruikbaarder en inzichtelijker te maken. Ook nieuwe technieken zoals 

een app kunnen daarbij een rol spelen.   

Wat wordt er van de voorzitter verwacht? 

De voorzitter heeft een eigen rol bij het leiden van de vergaderingen en bereidt samen met de 

secretaris van het AC (de plv. griffier) de vergaderingen voor (opstellen van de agenda, evt. overleg 

met andere betrokkenen zoals de accountant, wethouder en concerncontroller). Enige kennis van 

zaken hierbij is wel van belang. Het gaat dan om kennis van de rol, positie en werkzaamheden van de 

accountant, de (totstandkoming van) de Planning&Controlcyclus, gemeentelijke 

bedrijfsvoeringsaspecten en onderwerpen zoals risicomanagement. Het gaat erom datgene wat in 

het AC wordt besproken op goede wijze te vertalen naar de raad, zodat de raad vanuit zijn politieke 

rol daarmee aan de slag kan en afgewogen besluiten kan nemen. De voorzitter dient het belang van 

de raad in het vizier te houden en ook uit te dragen. Belangrijk is te weten dat de accountant door de 

raad wordt benoemd en dus in principe ‘van de raad’ is. De urenbesteding van de voorzitter zit dus 

niet alleen in de zes vergaderingen per jaar, maar ook in de gedegen voorbereiding van de 

vergadering en het leveren van een bijdrage bij de afhandeling van wat er in het audit committee is 

besproken. (bijv. het kritisch meelezen bij de adviezen aan de raad die door de secretaris worden 

opgesteld, het lezen van de stukken, het meedenken over de vorm, rolopvatting en functioneren van 

het audit committee). Verder is hij een leidende factor in het verder door ontwikkelen van het audit 

committee en het uitzetten van de koers daarbij.  
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Wat wordt er van de overige leden verwacht?  

Voor de raadsleden in het audit committee geldt deels hetzelfde. Zij zullen als lid steeds het belang 

van de raad in het vizier moeten houden en de accountant en ook het college daarop aanspreken. 

Goed is om daarbij te bedenken dat de leden er niet in eerste instantie namens hun fractie zitten, 

maar namens de raad als geheel.  Enige commitment is zeker gewenst. Een goede voorbereiding van 

de vergaderingen hoort daar ook bij. Dat betekent ook wat voor de tijdbesteding, niet alleen zes keer 

per jaar anderhalf uur vergaderen, maar ook een goede voorbereiding met als doel input te leveren 

voor de discussie tijdens de bijeenkomsten. Ook bij de inhoudelijke voorbereiding van bijeenkomsten 

kunnen raadsleden een rol spelen. 
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Leden van de rekenkamercommissie 
 

Van toepassing is de verordening op de rekenkamercommissie 2013, waarin in artikel 3 lid 1 is 

opgenomen dat de leden van de rekenkamercommissie worden benoemd door de raad. Het gaat om 

maximaal 7 leden, waarvan minimaal 2 leden geen deel uitmaken van de raad. De (vijf) leden uit de 

raad worden benoemd voor een periode gelijk aan de raadsperiode. Wanneer deze eindigt, worden 

er door de nieuwe raad nieuwe leden benoemd.  De commissie heeft een externe voorzitter, deze 

wordt voor een periode van zes jaar benoemd door de raad. 

Wat wordt er van je verwacht? 

De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door 

het college en de raad gevoerde bestuur. Van de leden van de rekenkamercommissie wordt 

verwacht dat ze een stevige inbreng hebben in de discussie over de uit te voeren onderzoeken, en 

ook tijdens de uitvoering van onderzoeken (in de regel door een extern bureau, maar soms ook door 

de Rekenkamercommissie zelf) nadrukkelijk een vinger aan de pols houden. Het succes en goed 

functioneren van de Rekenkamercommissie wordt grotendeels bepaald door wat de leden, zowel 

intern als extern, er met elkaar van willen maken. Enige affiniteit met onderzoek is niet eens het 

belangrijkste, maar wel een zeker commitment: een goede voorbereiding van de maandelijkse 

vergaderingen en inhoudelijke inbreng in de discussies. Naast de reguliere vergaderingen werkt de 

Rekenkamercommissie ook met subgroepjes, dat zijn begeleidingsgroepjes bij de verschillende 

onderzoeken die tussentijds overleg hebben, onderling en/of met het externe onderzoeksbureau. De 

secretaris van de RKC ondersteunt deze subgroepjes en hij bereidt ook samen met de voorzitter de 

vergaderingen voor. Verder is het goed te bedenken dat de raadsleden in eerste instantie in de 

rekenkamercommissie zitten namens de raad, en niet namens hun fractie. Het gaat erom het 

instrument Rekenkamercommissie zo goed mogelijk in te zetten, zodat de raad er als geheel 

optimaal gebruik van kan maken.  

Tijdsbesteding 

Waar de Rekenkamercommissie zich in hoofdzaak mee bezig houdt is het (doen) uitvoeren van 

beleidsevaluatieonderzoek. Het is dus geen financiële club die zich met cijfertjes bezighoudt, de 

rekenkamercommissie controleert of het door de raad vastgestelde beleid uitgevoerd wordt zoals 

eerder is vastgesteld. Wat betreft de tijdsbesteding vergadert de Rekenkamercommissie elke maand 

op de dinsdagavond (vanaf 19.30 tot 21.30/22.00 uur). Daarnaast wordt er van de leden verwacht 

dat er ook in de voorbereiding de nodige tijd wordt gestopt en in de uitwerking van wat er in de 

vergaderingen van de Rekenkamercommissie wordt besloten. De Rekenkamercommissie is niet zo 

maar een commissie die je er even bij doet, maar vraagt echt de nodige tijd en inspanning om goed 

te kunnen doen.      
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Overige functies 
 

Leden AB Gemeenschappelijke Regeling Meerstad  
- Betreft GR tussen de gemeenten Groningen en Slochteren en heeft als doel het nemen van 

besluiten over de beleidskaders voor het ontwikkelen van publieke voorzieningen in 

Meerstad. 

o De raad van ieder der deelnemende gemeenten wijst uit zijn midden, de voorzitter 

inbegrepen, en uit de wethouders negen leden aan om zitting te nemen in het algemeen 

bestuur.  

o Ten minste twee van de door een raad aan te wijzen leden maken deel uit van het college van 

burgemeester en wethouders.  

o De raad van ieder der deelnemende gemeenten wijst uit zijn midden, de voorzitter 

inbegrepen, en uit de wethouders drie plaatsvervangende leden aan om zitting te nemen in 

het algemeen bestuur. Tenminste één van de aan te wijzen plaatsvervangende leden maakt 

deel uit van het college van burgemeester en wethouders.  

o De raden van de deelnemende gemeenten beslissen uiterlijk in de tweede vergadering van 

elke zittingsperiode, nadat overeenkomstig artikel 38 Gemeentewet de benoeming van de 

wethouders is ingegaan, over de aanwijzing van de leden en hun plaatsvervangers. 

 

Leden AB (= DB) Gemeenschappelijke Regeling Groninger Archieven 
- Betreft GR tussen rijk en gemeente m.h.o.o. de instelling van een openbaar lichaam dat de 

archiefbescheiden en collecties, die berusten in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van 

de gemeente Groningen en in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Groningen, 

beheert. 

o Het algemeen bestuur bestaat uit 4 leden. 

o De minister wijst 2 leden aan. 

o De raad van de gemeente wijst uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, 2 leden aan. 

o De raad van de gemeente beslist uiterlijk in de tweede vergadering van elke zittingsperiode 

van de raad over de aanwijzing, bedoeld in het derde lid. 

 

Leden AB Gemeenschappelijke Regeling Meerschap Paterswolde  
- Betreft GR tussen de gemeenten Groningen, Haren en Tynaarlo en heeft binnen zijn gebied 

ten doel de behartiging van de recreatie, de natuurbescherming en de landschapsverzorging, 

waaronder begrepen het beheer van het (openbaar) water, voorzover dat bij de deelnemers 

berustte. 

o Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende 10 leden: 

 a. één lid uit elk van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten 

Groningen, Haren en Tynaarlo; 

 b. twee leden uit de raad van de gemeente Haren; 

 c. drie leden uit de raad van de gemeente Groningen; 

 d. twee leden uit de raad van de gemeente Tynaarlo; 

o De in het eerste lid bedoelde leden worden benoemd door de raden van de deelnemers. 
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Leden AB Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenpark Rengers  
- Betreft GR tussen de gemeenten Groningen, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren en heeft 

tot doel het bevorderen van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid rond het 

stedelijk knooppunt Groningen door middel van het gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren 

van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar 

intergemeentelijk bedrijvenpark, een en ander conform de profilering gegeven in de 

eerdergenoemde Structuurvisie. 

o Het algemeen bestuur bestaat uit 9 leden als volgt aan te wijzen: de raden van de 

deelnemende gemeenten wijzen uit hun midden, de voorzitter van de gemeenteraad 

inbegrepen, elk 3 leden en 3 plaatsvervangende leden aan. Bepalingen van de 

regeling, geldende voor de leden van het algemeen bestuur, zijn mede van toepassing 

op de plaatsvervangend leden 

 

Leden AB Gemeenschappelijke Regeling Eems Dollard Regio 
- De EDR is een openbaar lichaam en heeft als taak, de regionale grensoverschrijdende 

samenwerking van haar deelnemers te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren op 

hierna genoemde gebieden: a) Sociaal-economische ontwikkeling b) Verkeer en Transport en 

Infrastructuur c) Ruimtelijke Ordening d) Haven verbonden activiteiten e) Cultuur en Sport f) 

Onderwijs en Scholing g) Toerisme en recreatie h) Milieubescherming en afvalverwerking i) 

Natuurbehoud- en ontwikkeling j) Sociale Zaken k) Gezondheidszorg l) Rampenbestrijding m) 

Communicatie n) Openbare orde en veiligheid o) Landbouw 

o Elke deelnemer wijst twee vertegenwoordigers aan in de EDR-raad. - Bij de Nederlandse 

gemeenten is een vertegenwoordiger lid van het College van Burgemeester en Wethouders. 

De tweede persoon is naar keuze onder in achtneming van art.13.1 WGR 
 

Lid Commissie bezwaarschriften Sociale Zaken en Werk (evt) 
- De commissie brengt schriftelijk een gemotiveerd advies uit over de beslissing die het college 

moet nemen op een bezwaarschrift dat is ingediend tegen een besluit als genoemd in artikel 

1 (o.a. WWB)  

o Het college benoemt de voorzitter en de leden. Het college kan op voordracht van de raad een 

raadslid benoemen als gewoon lid van de commissie  

o NB Als de zgn. Veegwet Gemeentewet (zie noot  1) wordt aangenomen, vervalt de 

mogelijkheid om raadsleden in bezwaarcommissies te benoemen. 

 

Lid bestuur van de Stichting sociaal voorzieningsfonds gemeentepersoneel 
- De stichting heeft ten doel de behartiging in de ruimste zin van de maatschappelijke 

belangen van het personeel in dienst der gemeente Groningen, alsmede van de gezinnen van 

dit personeel en van hen, die de dienst der gemeente met pensioen hebben verlaten, mits zij 

gedurende hun loopbaan naar het oordeel van de raad van beheer genoegzaam hebben 

gecontribueerd aan de stichting, voor zover de behartiging van deze belangen niet reeds 

krachtens wettelijk voorschrift of op andere wijze is verzekerd. 

o Het college benoemt zeven leden; één lid wordt door de gemeenteraad uit zijn midden 

aangewezen 


