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Onderwerp: 

Ontslagverlening de heer E.M. Geldorp als raadsgriffier 

Samenvatting: 

Op zijn verzoek wordt de raadsgriffier, de heer E.M. Geldorp, door de gemeenteraad ontslag 
verleend in verband met het aanvaarden van een betrekking elders per 1 december 2017. De huidige 
plaatsvervangend griffier, de heer O. Vliegenthart, wordt benoemd tot waarnemend griffier. 

Gevraagd besluit: 

1. De heer E.M. Geldorp met ingang van 1 december 2017 eervol ontslag te verlenen als 
raadsgriffier van de gemeente Woerden, onder dankzegging van bewezen diensten. 

2. De heer O. Vliegenthart met ingang van 1 december 2017 te benoemen als waarnemend 
raadsgriffier van de gemeente Woerden. 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

Met zijn brief van 19 september 2017 heeft de heer Geldorp de gemeenteraad geïnformeerd te zijn 
voorgedragen als beoogd griffier van de (fusie)gemeente Zevenaar. Hij verzoekt de raad hem 
ontslag te verlenen als raadsgriffier per 1 december 2017, de datum van ingang van zijn nieuwe 
functie in Zevenaar. De heer Geldorp is sinds 1 januari 2009 werkzaam bij de raadsgriffie en sinds 1 
januari 2011 als raadsgriffier. 

Wat willen we bereiken? 

De raad is bevoegd om de griffier te benoemen of te ontslaan. Door dit besluit te nemen wordt de 
heer Geldorp op juridisch correcte wijze ontslag verleend. Na de besluitvorming door de raad zal de 
heer Geldorp per brief op de hoogte worden gesteld dat zijn verzoek tot ontslagverlening is 
ingewilligd. 

Argumenten 

1. Het betreft ontslagverlening op eigen verzoek 
De heer Geldorp is door het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland 
benoemd tot griffier van de nieuwe (fusie)gemeente Zevenaar per 1 december 2017. De raad wordt 
geadviseerd zijn verzoek om ontslagverlening in Woerden in te willigen, conform het bepaalde in de 
Gemeentewet. 
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2. De functie van raadsgriffier wordt tot de benoeming van een nieuwe griffier waargenomen. 
Inmiddels is er een traject gestart voor de werving van een nieuwe griffier. Voorgesteld wordt om de 
heer Vliegenthart, plaatsvervangend griffier, met ingang van 1 december 2017 te benoemen als 
waarnemend griffier, tot aan de benoeming van een nieuwe griffier. Hierdoor wordt de continuïteit op 
de griffie gewaarborgd. 

Kanttekeningen, risico's en alternatieven 

De ontslagverlening leidt tot een vacature voor de functie van griffier per 1 december 2017 
Door het vertrek van de heer Geldorp en de waarneming door de heer Vliegenthart ontstaat er een 
tijdelijke vacature voor de functie van raadsadviseur. De raad ontvangt separaat een voorstel voor 
de invulling van deze functie. 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

Per 1 december 2017 blijven de gereserveerde loonkosten voor de functie van raadsgriffier deel 
uitmaken van het raads- en griffiebudget. 

Vervolgproces 

1. De raad ontvangt in november een raadsvoorstel voor de tijdelijke invulling van de functie van 
raadsadviseur. 

2. Voor de werving van een nieuwe griffier is een traject gestart dat wordt begeleid door een 
delegatie uit de raad. 

3. De begeleidingscommissie zal het Presidium adviseren om een geschikte kandidaat voor te 
dragen voor benoeming als nieuwe raadsgriffier. 

Bevoegdheid raad 

De raad is bevoegd om de griffier te benoemen, te schorsen ofte ontslaan op basis van artikel 107 
van de Gemeentewet. 

Bijlagen 

17.019069 Brief de heer E.M. Geldorp inzake verzoek om ontslag per 1 december 2017 

De indiener: Presidium 

De voorzitter 

I 

n 

Pagina 2 van 2 


