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Joep Timmermans voorgedragen als griffier voor Gilze en Rijen
‘Ik denk dat het een prachtige functie is’
Met de komst van het dualisme doet ook de griffier zijn intrede in de gemeentelijke
organisatie. In Gilze en Rijen heeft de vertrouwenscommissie unaniem Mr. Joep
Timmermans voor deze functie voorgedragen. De 46-jarige Rijenaar, tot nu toe juridisch
medewerker van de afdeling gemeentewerken, zal voortaan als fulltime professional
beschikbaar zijn om de gemeenteraad in zijn nieuwe rol binnen het dualisme te
begeleiden. "Het interessante van deze baan is dat je nog niet weet hoe hij er precies uit
zal gaan zien. Gilze en Rijen is één van de eerste gemeenten die een griffier aanstelt. Ik
denk dat het een prachtige functie is", aldus Joep Timmermans.
In 1981 werd zijn eerste voorstel in de raad behandeld. Hij ging ’s avonds kijken, want hij
was zo benieuwd wat het zou doen. Maar - desillusie - het stuk werd niet eens ter
bespreking genomen. “Wat ik er wel aan overgehouden heb, is dat ik er ben blijven hangen.
Nu, meer dan twintig jaar later, bezoek ik nog steeds maandelijks de raadsvergaderingen."
Joep Timmermans werkt al 24 jaar bij de gemeente Gilze en Rijen. Als 'werkstudent' bij
Algemene Zaken begonnen, ging hij eind 1988 na een rechtenstudie - 'vooral 's nachts, daar
heeft niemand last van gehad'- als jurist aan de slag. Intussen is hij ook voorzitter van de
ondernemingsraad, voorzitter van de personeelsvereniging en lid van de commissie
georganiseerd overleg. En dankzij zijn belangstelling voor raadsaangelegenheden, kunnen ze
hem ook op dat gebied niets wijsmaken. Of dat een rol heeft gespeeld bij de beslissing van
de vertrouwenscommissie (een vertegenwoordiging van de raad) om hem te benoemen?
"Een reden hebben ze niet gegeven. Ze zullen er wel vanuit gaan, dat ik dit goed kan. Ze
weten ook dat ik al jarenlang, als ze zich in raadsvergaderingen afgescheept voelden, tegen
hen zei: 'Jullie zijn de baas, maak er werk van'. En ze weten dat ik dat meen."

MET VOORZETTEN KOMEN
Wat de functie van griffier precies inhoudt? "Je bent een fulltime professional voor de
gemeenteraad. Niks meer en niks minder dan de gemeentesecretaris voor de raad was.
Alleen had de secretaris vanwege zijn andere taken in de praktijk heel weinig tijd
beschikbaar en nu de raadsleden met het dualisme een andere rol toebedeeld hebben
gekregen, is de griffier 36 uur beschikbaar. Hoe het werk er concreet uitziet? Raadsleden
kunnen je bijvoorbeeld om praktische ondersteuning vragen zoals bij het samenstellen van
een motie of een amendement. Maar ook kunnen ze je vragen om inhoudelijk iets uit te

zoeken. Je bent de verbinding tussen raad en ambtenaren. De griffier gaat met vragen van
raadsleden de organisatie in. Van het tekenen van een transactie tot hoe het zit met een
nota die in de maak is en alles er tussenin." Of hij een sturende of een afwachtende houding
aan wil nemen? "Sturend zou ik het niet willen noemen. Ik ben niet hun baas. Maar ik zal
zeker ook niet lijdzaam afwachten. De invoering van het dualisme betekent een
cultuuromslag en de raad ziet zich voor een heel nieuwe rol gesteld. Dan mogen ze van mij
verwachten dat ik met voorzetten kom. Als ik denk iets slims te kunnen vertellen, zal ik dat
zeker doen."
De griffie zal als apart onderdeel naast de ambtelijke organisatie functioneren, met het
zogenaamde presidium (burgemeester en fractievoorzitters) als leidinggevende.
Timmermans: "Tussen griffier en gemeentesecretaris bestaat geen hiërarchische
verhouding, Wel zullen we veel samenwerken en goede werkafspraken moeten maken.
Want de secretaris staat aan het hoofd van het ambtenarenapparaat, waar ik de
antwoorden op vragen van raadsleden moet halen. Sommige dingen zijn zonder
tussenkomst van de secretaris sneller geregeld, aan de andere kant blijven er natuurlijk
zaken die hij wel wil weten." Of zijn vergroeid zijn met de organisatie altijd een voordeel zal
zijn? Joep Timmermans: "Ik hoop dat het een voordeel is dat ik ze allemaal ken en met 99%
goed op kan schieten. Maar ik realiseer me dat ik nu een heel andere positie heb. Tot nu toe
kwamen de collega's bij mij langs om me als jurist of als voorzitter van ondernemingsraad en
personeelsvereniging iets te vragen. Nu moet ik naar hen toe en daar zullen ze best wel eens
van balen en denken, daar komt ie weer aan. Ik hoop dat ik dan genoeg krediet heb
opgebouwd. Het grote voordeel is dat ik de weg in de organisatie ken en rechtstreeks op de
juiste persoon af kan stappen."

NAAR DE BURGER
Het dualisme brengt een duidelijke scheiding aan tussen raad en college en daarmee zou het
politieke debat en de belangstelling van de burger voor de politiek terug moeten komen.
Wat er zoal verandert? "Raadsleden krijgen minder bestuurstaken. Er wordt van hen
verwacht dat ze meer naar de bevolking gaan, kaders stellen en controleren of besluiten
goed uitgevoerd worden. Wat ook verandert is het spreekrecht. Sprak een burger in bij een
commissievergadering, dan had hij geluk als er een raadslid op terugkwam. Vanaf nu moeten
de leden meteen aangeven wat ze met deze reactie gaan doen en voor de inspreker is er zo
nodig nog een tweede termijn voor een extra toelichting. Op die manier krijg je meer
tweerichtingsverkeer. Nieuw is ook het maandelijkse vragenuurtje voor de raad, waarin
raadsleden de portefeuillehouders kunnen vragen hoe het met bepaalde zaken staat.
Overigens vind ik dat dichter bij de burger staan ook zou moeten betekenen, dat als er
bijvoorbeeld een specifiek Gilse zaak speelt, de commissievergadering in de Tip gehouden
wordt."

"Het zou geweldig zijn als dankzij het dualisme de politiek weer gaat leven voor de mensen.
Maar of het nieuwe systeem brengt wat men ervan hoopt, dat weet ik niet. Misschien als de
raad en ook de coalitiepartijen zich inderdaad echt controlerend op gaan stellen. Maar dat is
afwachten. Ook de actieve informatieplicht voor het college, één van de wettelijke
bepalingen, zal een lastige worden. Informatie achterhouden is doodzonde, net zoals het dat
bij de ministerraad en de tweede kamer is. Het college zal daar zorgvuldig mee om moeten
gaan. Het wordt wennen voor iedereen. Ik verwacht dat het minstens vier of misschien zelfs
wel acht jaar zal duren voor het zo werkt."

AL BEGONNEN
Gemeentes zijn pas in maart 2003 verplicht om een griffier aan te stellen en veel plaatsen
wachten daarom nog af. “Persoonlijk ben ik blij dat in Gilze en Rijen de griffie nu al ingevoerd
wordt. De komst van de nieuwe raadsleden is hét moment om met het nieuwe systeem te
beginnen.” Wanneer de functie officieel ingaat is nog niet bekend. "De raad benoemt de
griffier, maar daarvoor moet een wet aangepast worden en die is nog niet door de Kamer.
Daarom word ik in de raadsvergadering van eind maart tijdelijk benoemd tot adjunctsecretaris belast met het raadswerk. Is de wet erdoor dan gaat de functie meteen over in die
van griffier. Maar wat mij betreft is het werk nu al begonnen. Een 'acht tot vijf baan' zal het
niet zijn, maar op die manier werkte ik nu ook al niet. Overigens is dat geen verdienste, ik
vind mijn werk gewoon leuk. En ik ben er altijd vanuit gegaan dat betrokkenheid bij het werk
het minste is wat er van een werknemer verwacht mag worden. Het lijkt me spannend om
deze nieuwe functie zelf in te kunnen vullen. Ik denk dat iedere dag weer anders zal zijn.”
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