Democratiepact

Werk maken van de waarde van democratie
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Griffiers hebben een
gemeenschappelijk doel voor het versterken en vernieuwen van de decentrale democratie.
Het maatschappelijk krachtenveld waarin volksvertegenwoordigers hun werk moeten doen is complex en steeds meer in
beweging. Ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat er steeds meer van volksvertegenwoordigers en
de griffier wordt gevraagd. De ontwikkelingen op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en van regionale samenwerking.
Maar ook nieuwe onderwerpen als open data en de daarbij behorende stortvloed aan informatie. Daarnaast wordt steeds
meer naar de griffier gekeken als het gaat om ondersteuning en opleiding van de raadsleden die in steeds meer en
kleinere fracties zijn opgedeeld. En niet te vergeten thema’s als integriteit, ondermijning en agressie en geweld.
Dat vraagt groot vakmanschap van de volksvertegenwoordigers en van de griffiers.
De sleutelrol van de griffier in de advisering en ondersteuning van de raad én de bestuurlijke en maatschappelijke
ontwikkelingen vragen van de griffier om voortdurend te investeren in zijn eigen ontwikkeling. Het vraagt van de spelers
rondom de griffier om te investeren in een omgeving waarin de griffier optimaal zijn werk kan doen.
Alleen dan kan de griffier de rol spelen die wij van hem verwachten: ondersteuner en strategisch adviseur van de
volksvertegenwoordiging, aanjager van een goed samenspel tussen volksvertegenwoordiging, bestuur en ambtelijke
organisatie en bewaker van de democratische waarden en processen in relatie met burgers.

~

Tegen deze achtergrond slaan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
de Vereniging van Griffiers de handen ineen en treden wij op als partners als het gaat een succesvolle
invulling te geven aan versterking en vernieuwing van de decentrale democratie.
Concreet gaan wij aan de slag om eind 2019 de volgende doelen te bereiken:

1 > Wij investeren in de toerusting van de griffier in zijn rol als informatiemakelaar en de toepassing van nieuwe

technologie ter versterking van de decentrale democratie; hiertoe wordt onder andere een leermodule voor griffiers
ontwikkeld over de toepassing van nieuwe technologie bij de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering.
Ook blijven wij inzetten op een breed gebruik van open raadsinformatie.

2 > Wij investeren in de kwaliteit van de decentrale democratie en het daarbij behorende meesterschap van de griffier;
hiertoe gaan wij aan de slag met de uitvoering van de professionalseringsagenda van de Vereniging van Griffiers.

3 > Wij investeren in het onderling leren over democratische en bestuurlijke innovaties; hiertoe wordt onder andere
een griffierspool opgezet die inzetbaar is bij de uitvoering van het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie.

4 > Wij dragen bij aan een weerbare decentrale democratie; hiertoe rusten wij griffiers toe om met raden en staten
het gesprek te voeren over integriteit, ondermijning en weerbaarheid.

5 > Wij dragen bij aan het beheersen van de werkdruk van volksvertegenwoordigers en aan de voortdurende

dialoog over de kwaliteit van de decentrale democratie; hiertoe wordt onder andere een verkenning uitgevoerd naar
de wenselijkheid en mogelijkheid van een norm voor de minimale omvang (fte) van de griffie.
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