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Is de belasting voor werkzaamheden voor de regio voor de griffier van
Heerhugowaard in balans met de werkzaamheden voor de
gemeenteraad?
De griffier van Heerhugowaard is nu het regionaal aanspreekpunt
namens alle griffiers. Gaat deze taak bij toerbeurt? Bv. voor een jaar?

Antwoord

De griffier van Heerhugowaard is op het gebied van de 3D
aanspreekpunt voor de regionale programmamanager, voorzitter
bestuurlijk team en voor de gemeentesecretaris die is belast met 3D’s.
In de regio zijn de taken tussen de raadsgriffiers inmiddels verdeeld.
Bijna alle griffiers hebben extra regionale klussen zoals het bijhouden
van de regionale besluitvorming, bijhouden bestuurlijke kalender,
invulling regio avonden, deelname aan het regionale coördinatieteam.
Deze taken gaan niet bij toerbeurt omdat er veel vertrouwen nodig is
voor de regionale samenwerking en het wisselen van personen kan de
processen verstoren. Elk half jaar wordt in de griffierskring bekeken of
deelname aan de diverse gremia ( door verschillende griffiers) nog
noodzakelijk is. Ook het BT 3D bekijkt regelmatig of het nog nodig is
dit gremia in stand te houden. De werkzaamheden zijn goed te
combineren met het andere griffiewerk. Mocht dit uit balans raken zal
de griffier dit melden aan de werkgeverscommissie en aan de
griffierskring regio Alkmaar.
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De griffie HHW heeft het erg druk, vooral ook omdat onze griffier ook
nog contactpersoon is in regioverband. Is dit een taak die per
toerbeurt geschiedt of is dat de status quo voor de komende jaren.

Antwoord

De griffier van Heerhugowaard is op het gebied van de 3D
aanspreekpunt voor de regionale programmamanager, voorzitter
bestuurlijk team en voor de gemeentesecretaris die is belast met 3D’s.
In de regio zijn de taken tussen de raadsgriffiers inmiddels verdeeld.
Bijna alle griffiers hebben extra regionale klussen zoals het bijhouden
van de regionale besluitvorming, bijhouden bestuurlijke kalender,
invulling regio avonden, deelname aan het regionale coördinatieteam.
Deze taken gaan niet bij toerbeurt omdat er veel vertrouwen nodig is
voor de regionale samenwerking en het wisselen van personen kan de
processen verstoren. De werkzaamheden zijn goed te combineren
met het andere griffiewerk. Mocht dit uit balans raken zal de griffier dit
melden aan de werkgeverscommissie en aan de griffierskring regio
Alkmaar.
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