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Inleiding

Op 17 oktober 2018 heeft de Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe, in 
aanwezigheid van haar adviseur, de commissaris van de Koning, met de Statengriffier gesproken over 
de personele ontwikkelingen binnen de griffie, takenpakket en werkdruk, eventuele knelpunten en 
mogelijke oplossingen. De formatie van de griffie is sinds 2011 ongewijzigd. 
Voor deze bespreking is door de griffier een notitie voorbereid, in samenwerking met de HRM- en 
financiële adviseur. Ten behoeve van de notitie hebben de medewerkers van de griffie een aantal 
weken een tijdsregistratie bijgehouden. 
 
Het gesprek heeft geleid tot een voorstel van de werkgeverscommissie aan het presidium voor enige 
uitbreiding van de formatie van de Statengriffie. Reden hiervoor is de disbalans tussen formatie en 
takenpakket. Het voorstel behelst een verantwoorde omvang van de Statengriffie.  
 
Met het voorstel wordt geanticipeerd op de statenperiode 2023-2027, die gepaard zal gaan met 
ingrijpende personele wijzigingen binnen de griffie. Vanwege hun pensionering verlaat een aantal 
(zeer) ervaren medewerkers de dienst. Dit voorstel is mede gericht op waarborging van de 
noodzakelijke ervaring en (daarmee) continuïteit door middel van de instroom van jonge mensen. 
De voorzitter van de werkgeverscommissie heeft ter vergadering een toelichting op het voorstel 
gegeven.  
 
Besloten is het voorstel voor besluitvorming voor te leggen aan de staten.  
 
Bovenstaande wordt hierna in grote lijnen toegelicht. Hierbij komen zowel de personele 
ontwikkelingen als de ontwikkeling van het takenpakket van de Statengriffie aan bod. 
 
Personele ontwikkelingen 
Binnen de Statengriffie maken twee medewerkers gebruik van het Generatiepact (de plv. Statengriffier 
en een van de Statenonderzoekers). Het effect hiervan op de bezetting van de griffie is – 0,6 fte. Op 
een formatie van 9,36 fte is dit een (relatief) grote vermindering van de bezetting van 6,4%. Ter 
vergelijking: het effect van het Generatiepact voor de provinciale organisatie is 2,13%. 
Daarnaast is een van de medewerkers de afgelopen jaren al minder gaan werken, als opmaat naar 
pensioen. 
 
De verwachting is dat deze trend (vermindering van uren van medewerkers) zich zal doorzetten. In de 
jaren 2023-2025 verlaten drie mensen de dienst; in de jaren 2026-2027 opnieuw drie. 
 
Ontwikkeling takenpakket  
Het takenpakket van de Drentse Statengriffie ontwikkelt zich voor een deel onder invloed van 
ontwikkelingen binnen de samenleving en het openbaar bestuur en voor een deel autonoom.  
 
Met het oog op verbetering van het draagvlak van de regionale politiek, is de afgelopen jaren door het 
Drents parlement een aantal nieuwe initiatieven genomen, gericht op meer contact met de 
samenleving. Denk bijvoorbeeld aan het programma Gast van de Staten (zeer veel vraag naar) en 
Drenthe in Debat. Op 13 februari a.s. vindt hiervan de tweede editie plaats. Er is ook nieuw 
instrumentarium ontwikkeld (Verordening agenderingsrecht inwoners).  
Algemeen hebben de veranderingen in de samenleving geleid tot meer (bewuste) aandacht voor de 
invulling van de eigen rol en positie van het Drents Parlement en voor de externe communicatie van 
de regionale volksvertegenwoordiging. Er zijn meer perscontacten en er is een eigen beleid van  
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doelgroepgerichte communicatie ontwikkeld, waarbij zowel de klassieke als sociale media worden 
ingezet. De opdrachten die hieruit voortvloeien voor de griffie, vergen meer inzet dan voorheen. 
 
Autonome ontwikkeling die van invloed is op de werkzaamheden van de griffie, is de gestage toename 
van het aantal fracties in Provinciale Staten. In de periode 2007-2011 waren er 6 fracties, van 2011-
2015 waren dit er 8 en sinds 2015 maken 10 fracties deel uit van Provinciale Staten. Op basis van 
landelijke ontwikkelingen is de verwachting dat dit aantal verder zal toenemen. Inmiddels zijn er 
6 staten met 11 fracties, 4 met 12 fracties en een met 13 fracties. Meer fracties betekent voor de griffie 
meer werk (meer afstemming, ondersteuning en overleg; meer drukte).  
Verder neemt het aantal statenwerkgroepen langzaam maar zeker toe. Nieuw is bijvoorbeeld de 
werkgroep veranderende samenleving. Naast inhoudelijke ondersteuning is er (vanuit die 
werkgroepen) ook regelmatig vraag naar organisatorische ondersteuning.  
Dit laatste betreft bijvoorbeeld ook de jaarlijkse statenexcursie, waarbij onderlinge informele contacten 
van de deelnemers gecombineerd worden met het afleggen van werkbezoeken. 
 
De bezetting van de griffie is tot nu toe niet aangepast aan deze ontwikkelingen. Landelijk vergeleken 
(met de andere Statengriffies) is een formatie van 9,36 fte relatief laag. Gerangschikt naar de 
verhouding tussen medewerkers1 en aantal statenleden, neemt de Drentse Statengriffie plek 10 in.  
 
Om de balans tussen formatie en takenpakket van de griffie te verbeteren zal op basis van dit voorstel 
een aantal maatregelen getroffen worden. Daarmee ontstaat de volgende formatie. 
 
Functie FTE Oud FTE Nieuw 
Statengriffier 1,0 1,0 

Plv. Statengriffier/senior statenadviseur 1,0 1,0 

Senior statenadviseur 1,0 
- 

1,0 
0,89 

Statenonderzoeker 0,8 
1,0 
1,0 

0,6  
1,0  
1,0  

Junior statenonderzoeker/-adviseur  - 1,0 fte (tijdelijk) 

Communicatiemedewerker 0,6 0,6 

Griffiemedewerker (A) 0,69 0,75 

Griffiemedewerker (B1) (nieuw) - 0,6 

Griffiemedewerker (B1) 0,8 0,67 

Griffiemedewerker (B1) 0,67 0,89 

Werkervarings-/stageplaats; ruimte voor inhuur 0,8 0,5 

 9,36 10,5 
 
 
Samengevat wordt voorgesteld de formatie structureel met 1,14 fte uit te breiden. De tijdelijke 
uitbreiding is 0,6 fte.  
 

                                                      
 
1 De statenonderzoekers (2,8 fte) zijn voor een juiste vergelijking in deze berekening niet meegenomen; de 
andere provincies kennen deze rol niet, m.u.v. de provincie Limburg. 
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De formatieve wijziging leidt tot de volgende verhoging van het loonbudget. 
 

 Fte oud Fte nieuw 
Formatie 9,36 10,5 
Loonbudget 770.000 904.000 

 
+ 33.000 tijdelijk (2019 – 2023) 

 

Advies 

Instemmen met de uitbreiding van de formatie van de Statengriffie met 1,14 fte en hiervoor het 
loonbudget verhogen met 134.000,-- structureel + 33.000,-- tijdelijk. De dekking hiervan is opgenomen 
in de derde bestuursrapportage. 

Beoogd effect 

Een verantwoorde omvang van de Statengriffie. 

Uitvoering 

Monitoring en evaluatie 
Afgesproken is dat de Werkgeverscommissie jaarlijks de werkdruk van de griffie met de Statengriffier 
bespreekt en namens de staten vinger aan de pols houdt. 
 
 
Assen, 17 oktober 2018 
Kenmerk: 45/SG/201803547 
 
 
 
 
De Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten van Drenthe, 
 
 
 
J. Smits, voorzitter  
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier  
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van de Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten van Drenthe van 
17 oktober 2018, kenmerk 45/SG/201803547; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
De formatie van de Statengriffie uit te breiden met 1,14 fte en het loonbudget personeel Statengriffie 
te verhogen met 167.000,--. Hiervan is 134.000,-- structureel en 33.000,-- tijdelijk (2019-2023). 
 
 
 
 
Assen, 19 december 2018 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
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