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PLV. GRIFFIER/COMMISSIEGRIFFIER GEMEENTE GOUDA 

Gemeente Gouda 
Gouda is van oudsher de stad van kaas en stroopwafels. Smaakvol en 
divers! Een leuke, middelgrote stad met grootstedelijke uitdagingen; want 
Gouda ontwikkelt zich volop. De komende jaren staat er nog veel te 
gebeuren. Daarom is de gemeente Gouda  op zoek naar een smaakmaker, 
want jouw ideeën en kennis kunnen ze goed gebruiken! Welke smaak 
voeg jij toe aan Gouda? 

 

De griffie 
De griffie is een zelfstandige afdeling (onafhankelijk van het college en 
ambtelijke organisatie) die de Goudse gemeenteraad in brede zin adviseert 
en ondersteunt. Uiteraard werkt de griffie nauw samen met de organisatie. 
De griffie wordt geleid door de raadsgriffier en bestaat uit 6 personen, 
aangevuld met de secretaris van de Groene Hart Rekenkamer. De 
gemeenteraad van Gouda bestaat uit 35 raadsleden en ruim 20 
burgerraadsleden, verdeeld over 11 fracties. Wil je je verdiepen in de 
Goudse gemeenteraad? Kijk dan op: 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/Index/Gouda 

 

Rol van de plv. griffier/commissiegriffier 
Als senior commissiegriffier ben je verantwoordelijk voor de 
raadscommissie Stad en ben je de plaatsvervanger van de griffier.  
Je adviseert over de werkwijze van de gemeenteraad, mede ter bepaling 
van de positionering van de gemeenteraad ten opzichte van 
ontwikkelingen in de samenleving. Je geeft advies over het gebruik en de 
toepassing van politiek-bestuurlijke instrumenten.  
Je zorgt voor goede raadsvoorstellen- en besluiten in relatie tot de 
raadsbevoegdheid. Waar nodig adviseer je de griffier, de raad(sleden), de 
commissieleden, de collegeleden en de ambtelijke organisatie over de 
inhoud en procedure.  
De raadsleden kunnen bij jou terecht voor ontwikkelingen op het gebied 
van staats- en bestuursrecht en overige ontwikkelingen van belang voor 
de raad.  
 

Wat ga je doen? 
Inhoudelijk en procedureel geef je uitvoering aan:  
• de verdere ontwikkeling van de griffie; 
• bevorderen (evt in afstemming met de griffier) van de samenwerking 

tussen de ambtelijke organisatie en verdere samenwerkings-
verbanden; 

• het voeren van het secretariaat van de raadscommissie Stad; 
• de procesmatige en procedurele ondersteuning aan deze 

raadscommissie, w.o. de voorbereiding en vaststelling van agenda’s;  
• het voeren van overleg met de commissievoorzitters over de 

agendavoorbereiding;  
• het realiseren en bewaken van de secretariële, administratieve, 

logistieke en facilitaire ondersteuning. 

 

Wat breng je mee?  
• Je hebt hart voor het werk van de gemeenteraad en interesse in 

politiek. 
• Je beschikt over academisch werk – en denkniveau (bijv. 

bestuurskunde, politicologie, rechten of de opleiding tot 
raadsadviseur/ commissiegriffier). 

• Je kunt politiek-bestuurlijke verhoudingen goed inschatten en je hebt 
gevoel voor de positie van de gemeenteraad in het gemeentebestuur.  

• Je beschikt over empathisch vermogen, je bent tegelijkertijd 
vasthoudend en je draagt proactief en gedegen je steentje bij aan de 
ontwikkeling en positionering van de raad(scommissie). 

• Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve 
vaardigheden en een scherp analytisch beoordelingsvermogen. 

• Je bent niet alleen flexibel qua werktijden, waaronder het wekelijks 
werken in de avonduren, maar ook qua geest, zodat je snel kunt 
schakelen in de werkzaamheden en in je opstelling en werkwijze 
richting anderen. 

• Jouw werkervaring (bij een griffie is een sterke pre) staat garant voor 
goede communicatieve vaardigheden en contactuele eigenschappen. 

 

Gemeente Gouda biedt:  
Werk met hart en ambitie. Een ambitieuze werkgever die werkt voor en 
met de stad, haar bewoners, ondernemers en bezoekers. Met trots, maar 
vooral met een warm hart. Het betreft een functie van 32-26 uur per 
week. Een salaris dat afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal  
€ 6.103, -bruto per maand (schaal 12) bedraagt bij een 36-urige 
werkweek. Een vrij besteedbaar keuzebudget van 17,05% van het 
jaarsalaris. 
 

Kies jij voor gemeente Gouda? 
Enthousiast geworden en herken jij je in dit profiel? Solliciteer dan voor 21 
juni 2022 en upload je cv en motivatie via onze website: 
https://www.geerts-partners.nl/vacatures.  

Geerts & Partners zoekt voor de gemeenteraad van Gouda een plv. griffier /commissiegriffier. Iemand die het 
een uitdaging vindt om met de nieuwe gemeenteraad aan de slag te gaan! Een aanpakker met lef, die niet bang 
is om het gesprek aan te gaan en staat voor de gemeenteraad. Ben je daarnaast ook nog nieuwsgierig en durf 
je af en toe tegen te spreken? Reageer dan snel op deze vacature!  

Waarom Gouda? 

+ Persoonlijke ontwikkeling (eigen 
GoudAcademie) 

+ Ruimte voor initiatief  

+ Organisatie met korte lijnen  

Wil je meer weten over de functie bel dan met  
Carelien Liebrecht of Ad Anthonissen, 
bereikbaar via 013 20 71 006. 
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de 
procedure. 
 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/Index/Gouda
https://www.geerts-partners.nl/vacatures.

