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Onderwerp:
Benoeming de heer M.J.W. Tobeas als raadsgriffier
Samenvatting:
De raad wordt voorgesteld om de heer Mark Tobeas te benoemen als nieuwe raadsgriffier van de
gemeente Woerden.

Gevraagd besluit:
1.
2.
3.

De heer M.J.W. (Mark) Tobeas met ingang van 15 februari 2018 te benoemen als raadsgriffier
van de gemeente Woerden.
De waarneming van de functie van raadsgriffier van de gemeente Woerden door de heer O.
(Onno) Vliegenthart met ingang van 15 februari 2018 te beëindigen.
De heer G.L.H. (Gijs) Corten met ingang van 1 mei 2018 ontslag te verlenen als interimraadsadviseur en plaatsvervangend raadsgriffier.

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?
In verband met het vertrek van de heer Geldorp per 1 december 2017 is de vacature voor
raadsgriffier opengesteld. Op advies van een selectiecommissie bestaande uit leden van de raad, de
griffie en de voorzitter van de raad, wordt na een zorgvuldige procedure de heer Tobeas
voorgedragen als nieuwe raadsgriffier.

Wat willen we bereiken?
Door de heer Tobeas te benoemen als raadsgriffier wordt de functie, die sinds het vertrek van de
heer Geldorp wordt waargenomen door de heer Vliegenthart, vast ingevuld.
Wat gaan we daarvoor doen?
De werkgeverscommissie van de raad, bestaande uit de voorzitter van het Presidium en de
voorzitter van de raad, zal zorg dragen voor de afhandeling van formaliteiten rond de aanstelling van
de heer Tobeas.
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Argumenten
1.

De heer M.J. W. (Mark) Tobeas met ingang van 15 februari 2018 te benoemen als raadsgriffier
van de gemeente Woerden.
De heer Tobeas is gelet op zijn ervaring als griffier van de gemeente Binnenmaas, als griffier van
de deelgemeente Hoogvliet en de kwaliteiten die in de sollicitatieprocedure naar voren zijn
gekomen, de meest geschikte kandidaat om de functie van raadsgriffier te vervullen.
2.

De waarneming van de functie van raadsgriffier van de gemeente Woerden door de heer O.
(Onno) Vliegenthart met ingang van 15 februari 2018 te beëindigen.
De heer Vliegenthart neemt sinds 1 december 2017 de functie van raadsgriffier waar. Met de
benoeming van de heer Tobeas als raadsgriffier wordt de waarneming beëindigd en hervat de heer
Vliegenthart zijn functie en werkzaamheden als 1 plaatsvervangend raadsgriffier en raadsadviseur.
e

3.

De heer G.L.H. (Gijs) Corten met ingang van 1 mei 2018 ontslag te verlenen als interimraadsadviseur en plaatsvervangend
raadsgriffier.
Met de beëindiging van de waarneming door de heer Vliegenthart kan de heer Corten ontslag
worden verleend als interim-raadsadviseur en plaatsvervangend griffier.

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit
De salariskosten van het personeel van de griffie zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Communicatie
De benoeming van de griffier zal op passende wijze gecommuniceerd worden.

Bevoegdheid raad
Artikel 107 Gemeentewet:
De raad benoemt de griffier. Hij is tevens bevoegd de griffier te schorsen en te ontslaan.
Artikel 107d Gemeentewet lid 1 jo. artikel 3 lid 2 Verordening inzake instelling en organisatie van de
raadsgriffie:
De gemeenteraad benoemt, schorst of ontslaat, op voordracht van de griffier, één of meerdere
medewerkers van de griffie als plaatsvervangend
griffier.
Artikel 107e Gemeentewet lid 2 jo. artikel 5 lid 2 Verordening inzake instelling en organisatie van de
raadsgriffie:
Benoeming, overplaatsing, schorsing of ontslag van de medewerkers van de griffie geschiedt door
de raad op voordracht van de griffier.

Bijlagen:
n.v.t. (Het curriculum vitae van de heer Tobeas ligt ter inzage bij de griffie)

De indiener:
De griffier (wnd.)

Presidium

(
De voorzitter

O. Vliegenthart
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