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Voorwoord en leeswijzer
Juridisch praktijkboek voor de raadsgriffie(r)Voorwoord en leeswijzer

Volgens artikel 107a lid 1 Gemeentewet staat de griffier de raad en de 
door de raad ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak ter-
zijde. De raad moet dus op tal van fronten op de griffier kunnen afgaan. 
Dat betekent dat de griffier (en diens griffie) dagelijks vele ballen hoog 
moet houden. Zonder ze te laten vallen.
 
Eén van die ballen heeft een juridische lading, voornamelijk gevuld 
met gemeenterecht en Gemeentewet. Maar ook de Kieswet en de Wet 
openbaarheid van bestuur komen regelmatig langs in de dagelijkse 
griffiepraktijk. Een gemeenteraad “aan het werk” is een boeiend staats-
rechtelijk verschijnsel. Daarbinnen kan de onjuiste toepassing van een 
wetsartikel (politiek) ongewenste gevolgen hebben.
 
Van griffiers en hun griffie wordt een brede, toepassingsgerichte, parate 
(Gemeente)wetskennis verwacht. Niet elke griffier is hierop voldoende 
toegerust. Om aan de specifieke juridische kennisbehoefte van griffier en 
griffie tegemoet te komen, is dit boek ontwikkeld. 
Voor de meest voorkomende juridische handelingen op het domein van 
griffier en gemeenteraad wordt uitgelegd hoe deze moeten worden uit-
gevoerd. Daarbij worden ook tips gegeven. Volledigheid is beoogd, maar 
zal vast en zeker niet zijn bereikt. Daarvoor is het werk van griffier en 
gemeenteraad te dynamisch.
 
Dit boek kon niet tot stand komen zonder de fantastische betrokkenheid 
en toewijding van de meelees- en feedbackgroep: Cindy Elken, Sjaak van 
’t Hof, Mark van Rossum en Miranda Timmermans (ged.). Aan hen de eer 
dat dit boek toch vooral leesbaar is geworden. Hartelijk dank voor jullie 
inzet en amendementen!
 
Randvoorwaarde was dat het boek meer dan uitsluitend tekst moest 
bevatten. Plaatjes mochten niet ontbreken. Veel dank aan duizendpoot 
Sander Groenink. Hij weet niet alleen de ware smaak uit elke koffieboon 
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te halen, maar ook met zijn illustraties dit boek op passende wijze te 
verlevendigen.
 
Rest het uitspreken van de hoop dat dit boek een bijdrage mag leveren 
aan de onuitputtelijke juridische kennisbehoefte van de mooiste beroeps-
groep binnen het lokaal openbaar bestuur!
 
Zwolle, april 2018 
Olaf Schuwer


