VGS-factsheet verkiezingen
De aankomende gemeenteraadsverkiezingen gaan voor veel drukte zorgen. Maar een gewaarschuwd secretaris telt voor 2! In verschillende gesprekken
hebben bestuursleden Jeroen Heerkens en Christian van den Berg ervaringen, verhalen en tips van collega’s opgehaald. Hieronder vind je de
belangrijkste tips! Het is geen blauwdruk of draaiboek, maar we hopen dat het je helpt nadenken over wat er op je afkomt komende maanden.
Binnen elk thema of blokje zijn natuurlijk ook varianten om iets ‘light’ op te pakken of juist heel intensief.
Rode blokjes raken je kerntaak als secretaris

Najaar ‘17

Begin ‘18

21 maart
Verkiezingen

Oranje blokjes zijn wenselijk om betrokken te zijn.

Vanaf sept. ’17 iom burgemeester
Risico voor besluitvorming en projecten door
druk verkiezingen

Najaar ’17 iom griffier, burgemeester
Factsheets voor politieke partijen

Najaar ’17 iom burgemeester/griffier
Afspraken in driehoek

Neutrale achtergrondinformatie en cijfers voor
partijen bij het schrijven van programma’s.
NB! Waak voor risico partijdige informatie

De driehoek borgt continuïteit en goede
afstemming ondersteunt politiek.
Opties: iets vaker bijpraten; aanbod
ondersteuning onderhandelingen faciliteren

Jan/feb ’18 iom burgemeester
Uitvoering verkiezingen

Feb, maart ’18 iom management
Overdrachtsdossier nieuw college

Feb/Maart ’18 iom bgm, griffier
Denk na over varianten akkoord

Wees alert op ontwikkelingen, zoals telprocedures
en digitale experimenten. Ook mogelijke combi
met referendum Wet inlichtingendiensten vraagt
inzet.

Papieren dossier voorbereiden met belangrijkste
projecten/activiteiten. Voor hele college
‘collectieve basis’.

Trend lijkt richting nieuwe vormen:
procesakkoorden, raadsprogramma’s,
burgertoppen etc. Wees alert op consequenties en
duidelijkheid voor organisatie!

April/mei ’18 iom partijen/griffier
Doorrekenen coalitieakkoord

April/mei ’18 iom burgemeester
Integriteitstoets wethouders

Voorjaar ’18 iom bgm, griffier
Inwerkprogramma raad

Indien er behoefte aan is coalitievorming
ondersteunen met doorrekeningen en analyses.
NB let op rol zittend college

Burgemeester heeft wettelijke taak. Overleg over
invulling (evt inhuur bureaus op tijd regelen ivm
drukte op markt)

Aanbieden hulp vanuit de organisatie voor het
inwerkprogramma. Eventueel werkbezoeken en
kennismakingen met de organisatie organiseren.

April/mei ‘18 iom burgemeester
Inwerken nieuw college

April/mei ’18 iom burgemeester
Teambuilding college

Voorjaar/zomer ’18 iom college
Coalitieakkoord -> werkprogramma

Programma op tijd voorbereiden, evt modulair
voor nieuwe/oude wethouders. NB spreek ook
over rol & relatie secretaris-wethouder!
Opties: vaardigheden (debat, media), dossiers,
staats- en bestuursrecht

Begin op tijd met bouwen aan team, ook (of juist!)
als er maar beperkt wisselingen plaatsvinden.
Opties: heisessie of onder begeleiding met
persoonlijkheidsanalyses. Herhaling in najaar.

Politiek akkoord vertalen naar concreet
uitvoeringsprogramma. Status duidelijk maken
zodat opdracht organisatie helder is.

Bespreekbaar maken in college, alert zijn op
signalen. Opties: op tijd afspraken over planning
en welke stukken nog besluit nodig hebben.

Heb je zelf aanvullingen of tips? Laat het weten, dan nemen we het mee in de volgende versie! Mail dan naar sander@gemeentesecretaris.nl

