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Voorwoord.
Dit jaarverslag van de gemeenteraad en de griffie van Meppel gaat over een voor het
lokaal bestuur bijzonder jaar, het jaar 2012. Bijzonder omdat het in 2012 tien jaar
geleden is dat de Wet dualisering gemeentebestuur werd ingevoerd. Een jubileum jaar
dus.
Daarnaast was het jaar 2012 voor de gemeenteraad een jaar waarin een aantal
omvangrijke dossiers werden besproken en ter besluitvorming werden voorgelegd. Het
ging hierbij om onderwerpen die ook de nodige aandacht hadden van de inwoners van de
gemeente Meppel. Wat dat betreft kregen de leden van de raad voldoende gelegenheid
om de drie rollen, de volksvertegenwoordigende rol, de kaderstellende rol en de
controlerende rol, vorm te geven.
Een overzicht van de werkzaamheden, activiteiten en een korte terugblik op het
afgelopen jaar vindt u in terug in dit jaarverslag. Met dit jaarverslag wordt invulling
gegeven aan artikel 2.2 van de “Instructie voor de griffier” en artikel 9 van de
“Verordening Werkgeverscommissie”.
Wij wensen u veel leesplezier.
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1. Het politieke jaar 2012 in het kort.
Het politieke jaar 2012 van de gemeenteraad van Meppel stond vooral in het teken van
discussie (oordeelsvorming) en besluitvorming over grote projecten en
beleidsonderwerpen en de uitvoering daarvan. Zo werd er in de gemeenteraad gesproken
over de Realisatie Onderwijspark Ezinge, Nieuwveense Landen, Gebiedsontwikkeling
Kromme Elleboog, de Herstructurering De Plataan, de Harmonisatie van de Kinderopvang
en Peuterspeelzalen, de verloskundige zorg in Meppel en de WMO.
Dit alles gebeurde in een jaar waarin een kabinet viel, nieuwe plannen en wetgeving
vanuit Den Haag in de wacht werden gezet, landelijke verkiezingen werden gehouden en
de gevolgen van de (krediet)crisis steeds duidelijker werden op lokaal niveau. Dit had
vaak onzekerheid en onduidelijkheid tot gevolg, wat ook weer merkbaar was in de
discussie in de Meppeler politiek.
Als het gaat om de interne organisatie van de gemeenteraad, zijn er flinke stappen gezet
op het gebied van papierloos vergaderen. Zo werken de (duo-) raadsleden sinds maart
2012 allemaal, via de iPad, met Dropbox. Eind 2012 gingen voor de laatste maal de
papieren raadsstukken uit naar de abonnementhouders. Daarnaast werkt de
gemeenteraad sinds halverwege 2012 met een digitale Lange Termijn Agenda (LTA).
Voor de (duo-) raadsleden is het hiermee gemakkelijker geworden om in één oogopslag
te zien wat de stand van zaken is rond moties, toezeggingen van het college, grote
onderwerpen en afspraken uit de P&C-documenten.

2.De gemeenteraad.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de samenstelling en de commissies van de
gemeenteraad.

2.1 Samenstelling van de gemeenteraad.
De gemeenteraad van Meppel bestaat uit 23 raadsleden. De 23 raadsleden vormen
samen 7 politieke fracties. De leden van de gemeenteraad zijn in 2010 gekozen.
Samenstelling van de gemeenteraad:
*Sterk Meppel (6 zetels)
*VVD (5 zetels)
*PvdA (5 zetels)
*CDA (3 zetels)
*D66 (2 zetels)
*ChristenUnie (1 zetel)
*GroenLinks (1 zetel)
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Naast raadsleden kent de gemeenteraad van Meppel ook nog duo-raadsleden. Zij nemen
actief deel aan fractievergaderingen en/of zijn lid van de raadscommissie en/of
auditcommissie. De duo-raadsleden nemen niet deel aan de raadsvergaderingen.

2.2 Personele wisselingen.
In 2012 heeft het duo-raadslid de heer M. Reinders van het CDA afscheid genomen van
de gemeenteraad. In de raadsvergadering van 14 juni 2012 vond de benoeming en
beëdiging van het nieuwe CDA duo-raadslid, de heer E. Knorren, plaats. Verder hebben
zich geen personele wisselingen in de gemeenteraad van Meppel voorgedaan.

2.3 Raadsvergadering.
De gemeenteraad van Meppel komt maandelijks bijeen op de donderdagavond1. In het
verslagjaar kwam de gemeenteraad 12 keer bijeen. Dit is inclusief de
raadsvergaderingen over de Perspectiefnota in juni en over de Programmabegroting in
november. Tijdens de raadsvergadering vindt er besluitvorming plaats over de
voorstellen vanuit het college. In 2012 werden er 72 raadsvoorstellen ter besluitvorming
voorgelegd aan de raadsleden. Van de totaal 72
raadsvoorstellen werden er 34 als hamerstuk
De raadsvergadering 2012
voorgelegd aan de raad, 36 raadsvoorstellen als
in cijfers:
bespreekpunt en er waren 2 raadsvoorstellen
*12 keer een raadsvergadering
*72 raadsvoorstellen
waarbij de raad een besluit nam over een
*22 vragen tijdens
benoeming. Tijdens de raadsvergadering is er de
vragenhalfuurtje
mogelijkheid voor raadsleden om mondelinge
* Vragen per fractie:
vragen te stellen aan het college van burgemeester
- CDA 9 vragen
en wethouders (B&W). Hiervoor is het
- Sterk Meppel 5 vragen
vragenhalfuurtje ingesteld. Hierbij gaat het om
- D66 4 vragen
vragen die betrekking hebben op de actualiteit en
- GroenLinks 2 vragen
- VVD 1 vraag
die niet op de agenda van de raadsvergadering
- ChristenUnie 1 vraag
staan. In 2012 werd er 22 keer gebruik gemaakt
- PvdA 0 vragen
van het vragenhalfuurtje door de fracties.

2.4 Raadscommissie.
In 2012 heeft de raadscommissie 11 keer vergaderd. Daarnaast zijn er 3 extra
raadscommissievergaderingen geweest, doordat er òf te veel onderwerpen voor 1
vergaderingen aan de orde kwamen, òf één onderwerp veel tijd in beslag nam, waardoor
de overige onderwerpen werden uitgesteld naar een andere, extra,
raadscommissievergadering.
Er kwamen 23 insprekers, op diverse onderwerpen.
In 2012 heeft de raadscommissie ook enkele werkvergaderingen belegd. Aan de orde
kwamen cameratoezicht, voortgang Plataan, regionale samenwerking en de
organisatieontwikkeling. In mei heeft de raadscommissie gesproken over de
jaarrekeningen en begrotingen van de 5 gemeenschappelijke regelingen.

1

In de maanden juli en augustus heeft de gemeenteraad zomerreces dan vinden er geen vergaderingen plaats.
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Op verzoek van de verschillende fracties heeft de
raadscommissie 6 keer gesproken over een
kathederstuk. Uit deze besprekingen zijn soms
vervolgacties ondernomen.

2.5 Auditcommissie.

Onderwerpen
werkvergaderingen 2012.
• Niermanschool en De
Plataan
• Cameratoezicht
• Cultuurhistorische
verkenning en analyse
• Nieuwveense Landen
• Structuurvisie
• Regionale economische
samenwerking
• Accommodatiebeleid
• Organisatieontwikkeling

De auditcommissie is in 2012 drie keer bijeen
geweest; waarbij de juni-vergadering is
gecombineerd met de raadscommissie. De
agendering in deze drie over het jaar verspreide
vergaderingen gaat voornamelijk aan de hand van
de werkzaamheden van de door de raad
aangestelde accountant. Als onderdelen van de
controle door de accountant van de jaarstukken komen achtereenvolgens de Raadsbrief
interimcontrole, het Verslag van bevindingen en de Aanwijzingen Accountantscontrole ter
opiniërende bespreking aan de orde in deze commissie. Verder heeft de commissie zich
gebogen over de indicatoren uit en de planning van de P&C-stukken. De werkzaamheden
en de werking van de verordening van de auditcommissie zijn in het najaar van 2012
geëvalueerd. Op basis van de evaluatie heeft de raad in haar novemberraad besloten de
auditcommissie in haar huidige vorm te continueren.

2.6 Werkvergadering.
Naast de reguliere en meer formele gemeenteraadsvergadering en de raads- en
auditcommissie, kent de raad van Meppel ook de werkvergadering. De werkvergadering
is een vergadering met een informeel karakter. Zowel (duo-) raadsleden als leden van
het college van B&W kunnen het verzoek kenbaar maken om een werkvergadering te
organiseren. Tijdens een werkvergadering is er ruimte om de (duo-) raadsleden te
informeren over een onderwerp of thema. In een werkvergadering worden geen besluiten
genomen en er wordt daarom ook geen verslag gemaakt of een besluitenlijst opgesteld.
In 2012 zijn er 6 werkvergaderingen gehouden. Tijdens een werkvergadering kunnen er
meerdere onderwerpen aan de orde komen.

2.7 Agendacommissie.
De agendacommissie zorgt voor de voorbereiding van de vergaderingen van de
gemeenteraad. Zo worden de concept agenda’s opgesteld van de raads-, commissie-, en
de auditcommissievergaderingen. Ook wordt er gekeken naar de besluitrijpheid van
raadsvoorstellen. Daarnaast wordt gesproken over andere werkzaamheden van de
gemeenteraad of raadsbrede activiteiten zoals werkbezoeken. In de agendacommissie
zitten de voorzitter van de raad, de voorzitter van de raadscommissie en de
plaatsvervangend voorzitters van raad en raadscommissie. De griffier neemt deel als
adviseur. De agendacommissie is in dit verslagjaar 19 keer bijeen geweest. Dit jaar is er
in de agendacommissie extra aandacht geweest voor het beter voorbereiden van
werkvergaderingen en kathederstukken, de actualisatie van het Reglement van Orde
(RvO) van de gemeenteraad en de raadscommissie en de LTA.
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2.8 Fractievoorzittersoverleg.
Ook de fractievoorzitters uit de gemeenteraad komen regelmatig bijeen in het
fractievoorzittersoverleg. In 2012 zijn de fractievoorzitters 4 keer bijeen geweest. In dit
overleg wordt gesproken over praktische zaken die de gehele gemeenteraad aangaan en
geregeld moeten worden. Het overleg is geen formeel overleg (is niet opgenomen in de
Gemeentewet) en politieke besluitvorming vindt hier ook niet plaats. In 2012 is door de
fractievoorzitters o.a. gesproken over de fractiebudgetten, ontwikkelingen rond de
Rekenkamercommissie, spreektijden en interrupties en het gebruik van de instrumenten
van de gemeenteraad. In december 2012 hebben de fractievoorzitters het reguliere
voortgangsgesprek gehouden met de burgemeester. Het fractievoorzittersoverleg wordt
voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad en de griffier neemt deel als
adviseur.

2.9 Werkgeverscommissie2.
De gemeenteraad van Meppel heeft, om de werkgeversrol ten behoeve van de griffier en
de griffiemedewerkers zo goed mogelijk in te vullen, een werkgeverscommissie ingesteld.
De werkgeverscommissie is in 2012 druk geweest met de werving en selectie van de
nieuwe griffier. In februari 2012 nam mevrouw Ten Hoff afscheid als griffier van Meppel.
Zij werd benoemd als griffier in de gemeente Steenwijkerland. De werkgeverscommissie
heeft in het eerste kwartaal van 2012 de werving en selectie voor de nieuwe griffier
opgepakt. Daarnaast zijn enkele leden van de werkgeverscommissie betrokken geweest
bij de introductie en begeleiding van de nieuwe griffier. Hierbij is een vorm gekozen
waarmee iedere fractievoorzitter in de gelegenheid werd gesteld een rol te spelen in dit
proces. In de tweede helft van 2012 heeft de werkgeverscommissie het
functiewaarderingstraject voor de medewerkers op de griffie weer opgepakt (met
ondersteuning van P&O). Dit traject zal in 2013 worden afgerond. Tenslotte heeft de
werkgeverscommissie eind 2012 het griffieplan (jaarplan) 2013 vastgesteld en
werkafspraken gemaakt met de griffier. De fractievoorzitters vormen de
werkgeverscommissie, de voorzitter is de plaatsvervangend voorzitter van de raad.

2

Met het opnemen van deze paragraaf in het jaarverslag wordt voldaan aan art. 9 van de Verordening
Werkgeverscommissie.
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2.10 Webcast (live beeld en geluid)
Sinds 2010 worden de vergaderingen van raad en commissies live uitgezonden via
internet. In 2012 is er van 29 vergaderingen beeld- en geluidregistratie gemaakt.

In onderstaand overzicht is per vergadering aangegeven hoeveel kijkers (deels) live de
vergaderingen hebben gevolgd en hoeveel achteraf de video minimaal 1 minuut hebben
geraadpleegd. Onder opmerking is bij hoge cijfers het belangrijkste agendapunt
opgenomen.
Webcast in cijfers:
19-1
cie.
26-1
raad
26-1
cie.
2-2
audit.
9-2
cie.
23-2
raad
8-3
cie.
22-3
raad
12-4
cie.
26-4
raad
10-5
cie.
23-5
cie.
24-5
raad
7-6
cie.
14-6
raad
27-6
raad
28-6
raad
6-9
audit.
13-9
cie.
20-9
cie.
27-9
raad
4-10
cie.
18-10
raad
8-11
raad
9-11
raad
15-11
cie.
22-11
raad
6-12
cie.
20-12
raad
Totalen

Live*
14
14
31
57
58
93
24
24
23
38
29
10
7
46
0
15
20
0
67
71
144
32
37
60
109
63
59
235
39

Kijk**
40
40
85
86
121
171
55
71
58
75
57
20
26
64
35
34
74
4
224
141
250
79
83
129
182
107
119
316
96

1.419

2.842

Opmerking

Harmonisatie
Harmonisatie

Harmonisatie
Plataan
Plataan

Begroting
Begroting

Harmonisatie
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3.De instrumenten van de gemeenteraad.
Een raadslid heeft diverse instrumenten tot zijn of haar beschikking om invulling te
geven aan de drie belangrijkste rollen van de gemeenteraad, te weten de
volksvertegenwoordigende rol, de kaderstellende rol en de controlerende rol. In dit
hoofdstuk komen de instrumenten aanbod en wordt aangegeven hoe de gemeenteraad
van Meppel deze instrumenten in 2012 heeft ingezet.

3.1 Artikel 37 vragen (schriftelijke vragen).
In 2012 is er 24 keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om schriftelijke vragen te
stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Meestal werden de vragen
ingediend vanuit één fractie; in drie gevallen namens meerdere fracties.
De schriftelijke vragen
2012 in cijfers:
*Vragen per fractie:
- PvdA 6 vragen
- GroenLinks 6 vragen
- Sterk Meppel 5 vragen
- ChristenUnie 5 vragen
- VVD 3 vragen
- CDA 3 vragen
- D66 2 vragen

3.2 Moties.

In 2012 zijn in totaal 58 moties ingediend, waarvan 6 vreemd aan de orde van de dag3.
Hiervan zijn 22 aangenomen, 9 verworpen en 27 ingetrokken dan wel aangehouden. Met
een motie wordt door een raadslid (of meerdere raadsleden) een mening, wens of
verzoek uitgesproken. De raad kan daarbij bijvoorbeeld het college van burgemeester en
wethouders uitnodigen om iets te doen of opdragen iets te doen. Er zijn verschillende
vormen van moties, zoals een algemene motie met oproep, een motie van ongenoegen
of zwaardere vormen zoals een motie van afkeuring of motie van wantrouwen.

30
25
20
Aangenomen
Verworpen

15

Ingetrokken/ Aangeh.

10
5
0
Moties
3

Een aparte vorm is een motie “Vreemd aan de orde van de dag”. Dat is een motie die direct in de
raadsvergadering wordt gebracht, vaak op het laatste moment naar aanleiding van een actualiteit.
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Totalen

1
2
2
2

6

Ingetrokken/aangehouden

1
1
2

Verworpen

Aangenomen

3

Vreemd aan de orde v/d dag

januari
februari
maart
april
mei
juni
september
oktober
november
december

Motie

Moties 2012

Moties in cijfers:

1

1

1

11
1
1
1
1

4

3
1
11

3

1
10

22

9

27

1
26
1
2
14
1
52
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3.3 Amendementen.
In totaal zijn er in 2012 13 amendementen ingediend. Hiervan zijn er 6 aangenomen, 3
verworpen en 4 ingetrokken. Met een amendement kan een raadslid (of raadsleden) een
voorgenomen besluit (bijv. een raadsvoorstel van het college) wijzigen.

6
5
4
Aangenomen
3

Verworpen

2

Ingetrokken

1
0
Amendementen
11

Aangenomen

Verworpen

Totalen

Amendementen 2012
januari
februari
maart
april
mei
juni
september
oktober
november
december

Ingetrokken

Amendementen in cijfers:

2

1

1

4
2

2
1

4
1

1
1

2

1

13

6

3

4

2
1

3.4 Initiatiefvoorstellen.
Door de raadsleden is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zelf een voorstel
voor een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing te doen.

3.5 Interpellatie.
Van de mogelijkheid om tijdens een raadsvergadering over een niet-geagendeerd
onderwerp inlichtingen aan het college of de burgemeester te vragen is geen gebruik
gemaakt.

3.6 Kathederstukken.
Vanaf de ingekomen stukkenlijst van de gemeenteraad, zijn zes stukken voor bespreking
in de raadscommissie als bespreekstuk geagendeerd.
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4.Overige activiteiten van de gemeenteraad.
Om zich goed voor te bereiden op nieuwe ontwikkelingen of zich te verdiepen in
onderwerpen die voor de gemeente Meppel van belang zijn, kan de gemeenteraad
werkgroepen instellen. Dit zijn geen formele overlegorganen van de raad, maar deze
worden ad hoc georganiseerd als er een breed draagvlak voor is in de gemeenteraad. In
de meeste gevallen ligt het initiatief om een werkgroep te starten bij een of meerdere
raadsleden. Om zich goed te laten informeren en om invulling te geven aan de
volksvertegenwoordigende rol brengt de gemeenteraad ook met enige regelmaat
werkbezoeken.

4.1 Werkgroepen.
In 2012 zijn er 3 werkgroepen actief geweest. Naar aanleiding van een motie vreemd
heeft de gemeenteraad besloten een Voortgangsgroep Transities in te stellen. De raad
constateerde dat er grote wijzigingen aanstaande zijn in het sociale domein.
Verschillende taken zullen worden overgedragen aan de gemeenten. Om zich hierop goed
voor te bereiden en om zo goed mogelijk vorm te geven aan de drie rollen van de
gemeenteraad is de voortgangsgroep actief aan de slag gegaan. Zo heeft de
voortgangsgroep gesprekken gevoerd met de beleidsmedewerkers die bij de transitie zijn
betrokken en is er een dagdeel met externe deskundigen gesproken over de
decentralisaties. De voortgangsgroep heeft zich voorgenomen om begin 2013 een
bouwstenennotitie aan te bieden aan de raad.
Door de gemeenteraad is op 14 november 2011 een Openbaar Vervoer (OV) bijeenkomst
gehouden. Hieruit is een Werkgroep OV ontstaan waar zowel (duo-) raadsleden aan
deelnemen als ook belangstellende inwoners uit de gemeente Meppel. Deze werkgroep is
in 3 keer bijeengekomen in 2012. Hierbij is gesproken over de rol en de taken van de
werkgroep, de nieuwe dienstregeling, de bezuinigingen op het OV-bureau GroningenDrenthe en de gevolgen voor Meppel. Deze werkgroep is een goed voorbeeld hoe de raad
gebruik maakt van de deskundigheid die in de Meppeler samenleving aanwezig is.
Tenslotte is in 2012 de Klankbordgroep Nieuwveense Landen actief geweest. In
tegenstelling tot de twee hiervoor genoemde werkgroepen is dit een werkgroep welke op
initiatief van de portefeuillehouder is ontstaan. Naast betrokken medewerkers en
wethouder, bestaat deze groep uit één vertegenwoordiger per fractie. In twee
bijeenkomsten is de groep geïnformeerd over de ontwikkelingen rond het project
Nieuwveense Landen.

4.2 Werkbezoeken.
De gemeenteraad is niet alleen maar bezig met vergaderen in het stadhuis. Raadsleden
en fracties gaan met regelmaat op pad om te kijken en te luisteren wat er speelt in de
gemeente en wat de inwoners van de gemeente bezig houdt. Maar ook de gemeenteraad
trekt met enige regelmaat de gemeente in op werkbezoek.
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Zo werd er in 2012 een werkbezoek gebracht aan de kwadraat afdeling van het PCBO
Meppel4. Door middel van de kwadraat afdeling kunnen hoogbegaafde leerlingen op hun
eigen school een passend aanbod krijgen. De leerlingen gaven zelf uitleg en de (duo-)
raadsleden woonden een les filosofie bij.
De discussie over de sluiting van de afdeling Verloskunde van het Diaconessenziekenhuis
in Meppel kwam ook regelmatig terug op de politieke agenda van de gemeenteraad.
Daarnaast wordt er gebouwd aan de nieuwe Schiphorst. Dit was voor de Zorgcombinatie
Noorderboog reden genoeg om de (duo-) raadsleden uit te nodigen voor een
werkbezoek. Na een rondleiding op de bouwplaats werden de aanwezige (duo-)
raadsleden geïnformeerd over de toekomst plannen van het ziekenhuis. Hierbij werd
nadrukkelijk stil gestaan bij de klinische verloskunde.
In 2012 is het onderwerp WMO regelmatig aan de orde geweest in de gemeenteraad. Ter
voorbereiding op de behandeling van de WMO beleidsnota is de gemeenteraad op bezoek
geweest in Zutphen. Hier werd de gemeenteraad geïnformeerd over hoe in die gemeente
invulling wordt gegeven aan het nieuwe WMO-beleid.

4.3 Opening politiek seizoen.
De opening van het politiek seizoen mag inmiddels een traditie worden genoemd. Voor
dat de gemeenteraad na het zomerreces weer aan het werk gaat, komen de (duo-)
raadsleden bijeen op een zaterdagmiddag. Meestal worden er dan twee bedrijfsbezoeken
gebracht en wordt de middag informeel afgesloten als start voor het nieuwe politieke
seizoen. Hoewel de voorbereidingscommissie, mevrouw Huisman (PvdA) en de heer
Veldhorst (D66), een mooi programma had opgesteld, moest de opening van het politiek
seizoen worden aangepast. Dit had te maken met de val van het kabinet en de
vervroegde verkiezingen. Verschillende (duo-) raadsleden waren actief in de campagne.
Daarom werd dit keer afgezien van de twee bedrijfsbezoeken.

5.De Rekenkamercommissie.
In 2012 heeft de rekenkamer het onderzoek naar grondbeleid afgerond. Het rapport is
behandeld in de raadscommissie, en de raad heeft een besluit genomen ten aanzien van
de conclusies en aanbevelingen. Doordat de leden van de rekenkamercommissie in 2012
allen hun ontslag hebben ingediend, heeft de rekenkamer geen jaarplan of jaarverslag
ingediend.

5.1 De Rekenkamercommissie Meppel,
Steenwijkerland en Westerveld.
De leden van de rekenkamercommissie hebben in 2012 allen hun ontslag ingediend
(twee leden in januari, de voorzitter nam afscheid in december 2012). De raden hebben
zich vervolgens gebogen over de voortgang van de rekenkamercommissie, op basis van
de door klankbordgroep opgestelde notitie hierover. De raad heeft in oktober het besluit
genomen om de rekenkamercommissie opnieuw gestalte te geven.

4

http://www.youtube.com/watch?v=vG5Ltkt4kbc
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De klankbordgroep van de rekenkamer, bestaande uit raadsleden van de 3 gemeenten,
heeft een sollicitatieprocedure in gang gezet. Begin 2013 zijn nieuwe kandidaten
geselecteerd.

6.De griffie.
Op 31 december 2012 bestond de
De gemeenteraad beschikt over een eigen
griffie Meppel uit de volgende
ambtelijke ondersteuning: de griffie. De griffier
personen:
en de medewerkers op de griffie adviseren en
• G.J. Fokkema, griffier;
ondersteunen de raadsleden. Hierbij kan het
• J. Kemper, plv. griffier;
• Mevr. R. Zegeling,
bijvoorbeeld gaan om het adviseren over hoe een
commissiegriffier en ambtelijk
motie of amendement te formuleren of het
secretaris Rekenkamer
opstellen van een initiatiefvoorstel. In de
ondersteuning zorgt de griffie voor de verzameling en verzending van vergaderstukken
en het organiseren van de vergaderingen van de gemeenteraad. De gemeenteraad is de
werkgever van de griffier en de griffiemedewerkers.

6.1 De griffieorganisatie.
In 2012 zijn er personele wisselingen geweest op de griffie. De griffier mevrouw Ten Hoff
kreeg een nieuwe functie. Zij werd de nieuwe raadsgriffier van de gemeente
Steenwijkerland. Met ingang van 15 maart 2012 werd de heer Fokkema de nieuwe
griffier van de gemeente Meppel.
Verder hebben zich geen (personele) wijzigingen voorgedaan op de griffie. In 2012
bestond de griffie uit 2,67 fte.

6.2 Activiteiten van de griffie.
Naast de reguliere werkzaamheden op de griffie (voorbereiding vergaderingen,
verzamelen vergaderstukken, opstellen besluitenlijst, afhandeling ingekomen stukken,
uitzendingen vergaderingen via de website, plaatsen agenda en vergaderstukken op de
website, etc.) zijn er een aantal activiteiten geweest in 2012 die extra inzet van de griffie
hebben gevraagd.

6.2.1 Papierloos vergaderen.
Er is vooral veel werk verzet bij de invoering van het papierloos vergaderen. Naast het
organiseren van de formele kant is er ook veel inzet gepleegd bij het praktisch
organiseren van de invoering van het papierloos vergaderen. Raadsleden en duoraadsleden werden geholpen bij het installeren van de juiste programma’s op de iPad en
werden wegwijs gemaakt in het werken met Dropbox. Ook is er een extra trainingsavond
georganiseerd voor (duo-) raadsleden om te leren werken met de iPad.

6.2.2 Invoering Lange Termijn Agenda (LTA).
Zoals hiervoor al is aangegeven is de LTA in 2012 operationeel geworden. In de begin
periode heeft de griffie extra werkzaamheden verricht om de LTA goed op te bouwen en
te vullen. Ook zijn er afspraken gemaakt met de ambtelijke organisatie over het vullen
en bijhouden van de LTA. Voor de (duo-) raadsleden zijn korte introductiecursussen
georganiseerd. Daarnaast heeft de griffie van Meppel uitleg gegeven over het gebruik
van de LTA aan de griffies van Assen en Menterwolde en is er schriftelijke informatie
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verstrekt aan de griffies van Bunnik, Veenendaal en van de Provinciale Staten van
Drenthe.

6.2.3 Een nieuw Reglement van Orde (RvO).
Door de griffie is in 2012 hard gewerkt om het gecombineerde Reglement van Orde
(RvO) gemeenteraad en raadscommissie te actualiseren. Het RvO uit 2007 was op een
aantal punten niet meer actueel. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen opgetreden in de
model verordening van de VNG. Dit alles was aanleiding om het RvO van de
gemeenteraad te actualiseren. Hierbij zijn zowel de agendacommissie als ook het
fractievoorzittersoverleg nadrukkelijk betrokken. Besloten is om vanaf 2013 in Meppel te
gaan werken met een RvO voor de gemeenteraad en een afzonderlijke verordening voor
de raadscommissie.

6.2.4 Papierloos werken (Verseon).
In de gemeentelijke organisatie is het documentatie- en management systeem Verseon
operationeel geworden in 2012. De organisatie werkt nu in principe ook papierloos. Een
en ander had ook gevolgen voor de stukkenstroom richting de gemeenteraad. Door de
medewerkers van de griffie is extra inzet gepleegd om er zorg voor te dragen dat de
stukkenstromen tussen de organisatie/ B&W en de gemeenteraad zo soepel mogelijk
verloopt.

6.2.5 Toekomst Rekenkamercommissie.
De gemeenteraden van Meppel, Steenwijkerland en Westerveld hebben in 2012
gesproken over de toekomst van de Rekenkamercommissie. De griffie was betrokken bij
de voorbereiding en de uitvoering van een discussieavond over dit onderwerp. Door de
betrokken gemeenteraden is besloten om de huidige werkwijze voort te zetten. De griffie
van Meppel heeft, in samenwerking met de griffies van de andere twee gemeenten, een
discussiedocument opgesteld ten behoeve van de besluitvorming in de gemeenteraden.
Daarnaast heeft de griffie ondersteuning geboden bij het wervingstraject voor de nieuwe
voorzitter en de nieuwe leden voor de Rekenkamercommissie.

6.2.6 Griffieplan.
In de Begroting 2012 is door de gemeenteraad opgenomen dat er een nieuw griffieplan
opgesteld zou moeten worden. In 2012 is het griffieplan gereed gekomen en besproken
met de vertegenwoordigers van de Werkgeverscommissie. Daarna is het griffieplan door
de Werkgeverscommissie vastgesteld. De raad heeft vervolgens in januari 2013 het
griffieplan voor kennisgeving aangenomen.

6.2.7 Voortgangsgesprek burgemeester.
De griffier heeft in 2012 ondersteuning geboden aan de fractievoorzitters bij de
voorbereiding en het jaarlijkse voortgangsgesprek met de burgemeester.

6.2.8 Studie en ontwikkeling.
Door de medewerkers van de griffie is in 2012 gewerkt aan het verbreden van kennis. Zo
is deelgenomen aan de bijeenkomst “De Raad op zaterdag” van de VNG te Assen en de
bijeenkomst “Op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen” te Apeldoorn.
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Daarnaast heeft de griffie deelgenomen aan de interne training “Ik ben eigenaar van het
resultaat” en haakt de griffie aan op het programma Resultaatmanager voor de
gesprekscyclus. Voorts zijn er interne trainingen gevolgd rond het documentatie- en
management systeem Verseon en rond Daadkracht (het vernieuwde systeem van de
gemeentelijke website en de aanzet tot een nieuwe gemeentelijke website). Afsluitend is
er een korte training gevolgd rond het nieuwe systeem van Company Webcast
(webcastsysteem raadzaal).
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