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Contactpersoon: O. Vliegenthart 
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Onderwerp: 

Benoeming personeel griffie 

Samenvatting: 

Vanwege het ontslag op eigen verzoek van de heer E.M. Geldorp als raadsgriffier en de waarneming 
van deze functie door de huidige plaatsvervangend griffier de heer O. Vliegenthart is de functie van 
plaatsvervangend griffier tijdelijk vacant. De raad wordt voorgesteld om de heer G.L.H. Corten te 
benoemen als interim-raadsadviseur en 1e plaatsvervangend griffier. Mevrouw W. Plukaard, 
algemeen secretaris van de griffie, wordt formeel benoemd als 2e plaatsvervangend griffier. 

Gevraagd besluit: 

1. De heer G.L.H. (Gijs) Corten te benoemen als interim-raadsadviseur en 1e plaatsvervangend 
griffier voor de gemeenteraad van Woerden met terugwerkende kracht per 13 november 
2017. 

2. Mevrouw W. (Wendy) Plukaard te benoemen als 2e plaatsvervangend griffier voor de 
gemeenteraad van Woerden. 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

Met het voorstel om de heer O. Vliegenthart, thans raadsadviseur/plaatsvervangend griffier, te 
benoemen tot waarnemend griffier tot aan de datum van benoeming van een nieuwe raadsgriffier 
ontstaat er een gat in de bezetting van de raadsgriffie. Vanwege de tijdelijke aard hiervan is gekozen 
om de functie van raadsadviseur tijdelijk in te vullen. 

Wat willen we bereiken? 

Door de tijdelijke invulling van de functie van raadsadviseur kunnen de werkzaamheden van de 
griffie gecontinueerd worden. Als deze functie niet wordt ingevuld zal er tot aan de datum van de 
benoeming van een nieuwe raadsgriffier, naar verwachting drie tot vier maanden, de griffie worden 
bemenst door slechts 2 medewerkers. Dat is volgens het Presidium een ongewenste en 
onrealistische situatie. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Met Necker van Naem Interim wordt een overeenkomst gesloten om de heer Corten tenminste tot 1 
februari 2018 te detacheren. Afhankelijk van de datum van aanstelling van een nieuwe griffier zal 
deze overeenkomst al dan niet worden verlengd. Onder verantwoordelijkheid van de 
werkgeverscommissie zullen nadere formaliteiten worden geregeld. 

t ţcmccnte 
W O E R D E N 

Pagina 1 van 3 



In de raadsvergadering van 30 november 2017 zal de heer Corten de eed of belofte afleggen ten 
overstaan van de raad. 

Argumenten 

1. De heer G.L.H. (Gijs) Corten te benoemen als interim-raadsadviseur en 1e plaatsvervangend 
griffier voor de gemeenteraad van Woerden met ingang per 13 november 2017. 

Door de griffier is een zorgvuldige procedure doorlopen om een raadsadviseur te selecteren die op 
korte en voor een beperkte periode beschikbaar is. In de heer Corten is, op basis van zijn 
werkervaring en competenties, een geschikte kandidaat gevonden om de functie van raadsadviseur 
en plaatsvervangend griffier te vervullen. 

2. Mevrouw W. (Wendy) Plukaard te benoemen als 2e plaatsvervangend griffier voor de 
gemeenteraad van Woerden. 

De Gemeentewet stelt dat "de griffier in de vergadering van de raad aanwezig is". In de 
uitzonderingsgevallen dat dat de griffier en zijn plaatsvervanger verhinderd zijn, is het wenselijk dat 
mevrouw Plukaard, algemeen secretaris van de griffie, de raadsvergadering kan ondersteunen als 
plaatsvervangend griffier. 

Kanttekeningen, risico's en alternatieven 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

De kosten van detachering van de heer Corten kunnen ten dele worden gedekt uit de vrijgevallen 
lasten door het vertrek van de heer Geldorp als raadsgriffier per 1 december 2017. Voor het overige 
zal, gelet op de relatief korte (interim)periode, een beperkte overschrijding plaatsvinden op het 
budget van de ondersteuning van de raad in 2017 en de eerste maand(en) van 2018. 

Vervolgproces 

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

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

3. Bij benoeming van de nieuwe griffier zal de heer Vliegenthart ontslag worden verleend als 
waarnemend griffier en zal de functie van raadsadviseur/plaatsvervangend griffier weer vast 
worden ingevuld. De detachering van de interim-griffier wordt in dat geval beëindigd. 

Bevoegdheid raad: 

De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van artikel 107e lid 2 van de 
Gemeentewet: De raad is bevoegd de op de griffie werkzame ambtenaren te benoemen, te 
schorsen en te ontslaan. 

De regels rond de organisatie van de griffie zijn vastgelegd in de Verordening inzake instelling en 
organisatie van de raadsgriffie. Relevante artikelen m.b.t. dit voorstel zijn: 

» Artikel 3 lid 2: De gemeenteraad benoemt, schorst of ontslaat, op voordracht van de griffier, 
één of meerdere medewerkers van de griffie als plaatsvervangend griffier. 

« Artikel 3 lid 3: De raad stelt, op voorstel van de griffier, een volgorde van vervanging van de 
griffier door de plaatsvervangend griffiers vast. 

» Artikel 5 lid 2: Benoeming, overplaatsing, schorsing of ontslag van de medewerkers van de 
griffie geschiedt door de raad op voordracht van de griffier. 

Pagina 2 van 3 



Bijlagen: 

De indiener: 

1 De voorzi 
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