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Twaalf jaar geleden stonden griffiers niet in de wet.

Artikel 100 gemeentewet (vervallen)

Artikel 100 gemeentewet (vervangen)

Over twaalf jaar staan we er niet meer in.

1. In iedere gemeente was een secretaris en een griffier.

1. In iedere gemeente is één bestuursdirecteur.

Wat beweegt ons in de tweede helft van ons bestaan?

2. Een secretaris was niet tevens griffier.

2. De bestuursdirecteur ondersteunt het burgerbestuur.

Localism Act
■ new freedoms and flexibilities for local government
■ new rights and powers for communities and individuals
■ reform to make the planning system more democratic and effective
■ reform to take housing decisions locally
Community rights to
■ challenge
■ bid
■ build
■ approve or veto excessive council tax rises
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Artikel 100 gemeentewet (vervangen)

Buurtwet

Kenniswerkplaats Gemeenteraad van de Toekomst in 2013 van

1. In iedere gemeente is een bestuursdirecteur.

1. De rechten van burgers in hun gemeente zijn vastgelegd.

BMC, Bestuursacademie, Notubiz, ProDemos, Platform31/Nicis, VvG:

2. De bestuursdirecteur ondersteunt het burgerbestuur.

2. De gemeenteraad ziet toe op de uitoefening van burgerrechten.

veranderkracht, verbindingskracht, stuurkracht,
toezichtkracht, communicatiekracht, conclusiekracht

Roel in ‘t Veld: “Er is een nieuwe driehoek ontstaan van politiek,
wetenschap en media met complexe horizontalere
verhoudingen, interacties en communicatievormen.”
“Ik zie dit proces als de ontwikkeling naar een
kennisdemocratie”.
“De representatieve democratie kan niet omgaan met
complexiteit, de participatieve democratie kan dat wel”.
“De politicus van morgen is een procesarchitect”.
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Procesontwerper

Projecttrekker

Raadstrainer
Gespreksleider
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Tijdgeestwoud

Burgerbegeleider

Vaa
rd
bo

gr¡ff¡ers 2.025
synergie

■

llee

ig
ulev heidsard

ngde

Ontwikkelplein
e
kalle

Va

Verle

Vaka

Wetenschapshof

Ke

nn

isla
a

n

symbiose

Het beste belang voor griffiers is de betekenis van griffiers.

1. Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad.

Geen naar binnen gerichte verwikkeling,

2. De gemeenteraad ziet toe op het burgerbestuur.

maar een op buiten geënte ontwikkeling.

Demo-Duinen

Toekomstzee
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