VACATURE GRIFFIER GEMEENTE LELYSTAD

Griffier Gemeente Lelystad (m/v)
36 uur / €5.539 - € 7.790

De stad Lelystad
Lelystad biedt een prettig woonklimaat en is ruim en groen opgezet. Daarnaast
beschikt zij over een uitgestrekte kustlijn, is tegenwoordig een logistieke
hotspot, heeft bijzondere architectuur en grote natuur- en recreatiegebieden.
Ook is Lelystad een prachtige stad voor gezinnen met kinderen, onder andere
vanwege het verkeerssysteem waarbij auto’s en fietsers gescheiden zijn. Lelystad
richt zich op de toekomst. Er liggen volop kansen en uitdagingen, bijvoorbeeld:
de doorontwikkeling van de luchthaven, het versterken van samenhang
tussen bevolkingsgroepen, de verdere kustontwikkeling, het bevorderen van
werkgelegenheid, de gezondheidszorg in Lelystad en het profileren van de stad
buiten de gemeente.
De stad is een snel groeiende gemeente van Nederland en ontwikkelt zich naar een
stad van circa 150.000 inwoners. Deze groei brengt een opgave met zich mee die
uniek is in Nederland en mogelijk wordt gemaakt door de samenwerking tussen
gemeente, inwoners en partners in en buiten de stad. Ambitie tonen, kansen zien,
pionieren en ruimte geven en nemen zijn kenmerken van deze samenwerking. Na
het raadsprogramma “Lelystad, een sprong voorwaarts ” van 2018 – 2022 komt
na de verkiezingen een nieuw akkoord dat richting geeft aan de ontwikkeling
van Lelystad in de komende jaren. Belangrijke thema’s zijn onder meer Lelystad
Next Level, Lelystad Airport, het aanjagen van de woningbouw, verduurzaming,
stadsvernieuwing, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers en
gezond wonen, werken en recreëren in Lelystad.
Lelystad is de hoofdstad van de provincie Flevoland, goed bereikbaar midden in
Nederland. Vanaf de drooglegging in 1957 is de stad letterlijk uit de klei opgetrokken.
De inwoners zijn trots op wat er in de stad is opgebouwd en bereikt.

De raad van Lelystad
Met maar liefst vijftien politieke partijen, staat voor veel uitdagingen, met
uiteindelijk één gemeenschappelijk doel: een welvarende stad waar het goed
toeven is voor bewoners en waar bedrijven floreren.
De cultuur binnen de raad is open en direct en het debat is regelmatig stevig. Van
de 37 raadsleden zal vermoedelijk de helft relatief nieuw in de rol van raadslid
zijn. Raadsleden werken met een grote passie en drive voor de stad en besteden
al snel meer dan 20 uur per week aan hun rol naast hun andere werkzame leven.
De raad is in ruime mate tevreden over het functioneren van de griffie. Deze raad
wil een actieve griffier die de raad inspireert en beweegt. Die raadsleden steeds
dingen aanbiedt en aanreikt, waarvan ze mogelijk niet wisten dat het kon, mocht
en bestond.

Quote
“Als griffier ben je een beetje eigenwijs en heb je een sterke visie op wat goed
is voor de raad en de lokale democratie in het algemeen. We zoeken een
ontwikkelgezinde griffier die het pionieren in het DNA heeft zitten en met de raad
verder bouwt aan onze stad. Ben jij dit? Dan kom ik graag met je in gesprek!”
Sanne de Wilde | Voorzitter van de werkgeverscommissie

Onze griffier
Weet als geen ander hoe complexe politieke en bestuurlijke processen verlopen en
adviseert op strategisch niveau. Je levert een essentiële bijdrage aan de driehoek
burgemeester – griffier- gemeentesecretaris. Je vertegenwoordigt in dit overleg de
belangen van de gemeenteraad, brengt de gemeenteraad in positie en doet dit met
lef en vastberadenheid. Je profileert je ten goede van de raad in allerlei netwerken.
Je bent dé adviseur van de gemeenteraad in woord en daad en verleidt de raad om
ruimte te zoeken die goed is voor de stad. Binnen de griffie ben jij eindverantwoordelijk
voor al het reilen en zeilen, daarin stimuleer je het nastreven van het motto van de
griffie……

.……..Ruimte voor de politiek
De wet Dualisering beoogde meer ruimte voor de politiek. Maar het blijft
zoeken naar een goede balans tussen de controlerende, kaderstellende en
volksvertegenwoordigende rol van de raad. De samenleving vraagt meer en meer
om inspraak en meebepalen. De raad wil zich inspannen om de goede verbinding
met inwoners en belanghebbenden te realiseren. Goede ondersteuning is daarom
noodzakelijk om de raad optimaal te positioneren.
Binnen de gemeenteraad wordt continu geworsteld met nieuwe taakstellingen,
regionalisering, gebrek aan financiële middelen en de situatie waarbij er in iedere
kabinetsperiode weer twee of drie grote transities via de gemeenten worden
uitgerold. Bij het nadenken over alternatieven, oplossingsrichtingen en andere
manieren van werken en opereren is de inbreng van de griffie van groot belang.

Wat ga je doen?
In een notendop: bijdragen aan een goed functionerende lokale democratie door
excellente ondersteuning die de raad van Lelystad optimaal positioneert. Je
draagt er zorg voor dat de basisprocessen op orde zijn en de griffie als een hecht
team en op kwalitatief hoog niveau de raad ondersteunt. Dat uit zich ook in lef
tonen, grenzen opzoeken, nieuwe rollen en nieuwe werkwijzen beproeven. Van de
nieuwe griffier wordt leiderschap gevraagd. Jij zorgt ervoor dat raadsleden hun rol
in alle opzichten optimaal kunnen vervullen.
Waar de adjunct-griffier in zijn rol en werkzaamheden intern gericht is, ben jij dat
daarnaast ook extern. Jouw werkzaamheden liggen daarbij ook bij de contacten
met de bestuurders, binnen en buiten, lokaal en bovenlokaal. Je profileert je voor
Lelystad via je je uitgebreide netwerk. Zo draag jij zorg voor een sterke positionering
van de raad. Daarin ben je ook scherp en doortastend als het gaat om wat er nodig
is om het samenspel tussen raad en college te blijven bevorderen. Met gezag geef
je invulling aan deze verschillende rollen. Ook door het blijvend ontwikkelen van de
griffie, zodat deze passend blijft bij de wensen en ambities van de raad.
Samen met jouw team van drie adviseurs en drie griffiemedewerkers zorg jij
ervoor dat het werk van de raad en griffie vlot verloopt. Dit geeft jou de ruimte om
je te focussen op de ambities van de raad. Je bent benaderbaar en zichtbaar, maar
biedt ook tegenwicht waar nodig.

Jouw profiel
Je brengt jouw drive en passie mee om bij te willen dragen aan het politieke debat
en de lokale democratie. Je bent een belangrijke schakel tussen de gemeenteraad,
de inwoners van Lelystad, de regio, het college en de ambtelijke organisatie. Je
bent het klankbord van de burgemeester en een goede aanvulling door jouw visie
op de raad en lokale democratie en jouw kennis van voor de Lelystadse raad
relevante trends en ontwikkelingen. Je hebt daarbij oog voor de uiteenlopende
wensen en werkwijzen van raadsleden. Maar je bent ook een beetje eigenwijs en
daardoor niet snel uit het lood geslagen.
Aan mensen in beweging krijgen ontleen je zichtbaar energie. En zij ook. In de
politieke arena is het nooit rustig. Dat vraagt om een grote mate van flexibiliteit
van de griffier die verder gaat dan kantoortijden en de dinsdagavond.
Je bent makkelijk toegankelijk en beschikt over de nodige flair. Iemand wiens
handelen wordt gekenmerkt door creativiteit en vernieuwing. Een zwaargewicht
die beschikt over relevante inhoudelijke kennis, vaardigheden en ervaring; een
energieke vernieuwer die bewust kiest voor de dynamiek van Lelystad.
We zoeken met een breed vizier en bieden kandidaten de ruimte om te groeien
in deze mooie sleutelpositie. Waarbij we wel de wens uitspreken dat je je voor
langere tijd committeert aan deze rol en de stad.

Informeren & solliciteren
Sluitingsdatum: 7 april 2022.
Eerst informeel oriënteren?
Neem dan vooral even telefonisch contact op met:
Sanne de Wilde (06- 31 04 29 89), voorzitter van de werkgeverscommissie
Toon Cornelissen (06- 51 71 25 68), interim-griffier Lelystad.
Meteen solliciteren?
Ga dan naar werkenvoorlelystad.nl. Een assessment kan onderdeel uitmaken van
de procedure. Het gaat om een functie in schaal 15.
Informatie over de arbeidsvoorwaarden vind je hier. De gesprekken voor deze
functie worden eind april/begin mei gepland, houd hier rekening mee in je agenda.

Quote
“Samen zetten wij ons maximaal in voor een goed samenspel tussen raad
en college, zonder de blik van buiten te vergeten. Daarmee neemt het
gemeentebestuur betere besluiten en dat is goed voor de stad.”
Mieke Baltus | Burgemeester

