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RAADSVOORSTEL 
19R.00473 
 

 

 

Indiener: Griffier 

Datum:  31 mei 2019 

Portefeuille(s): Raadsaangelegenheden 

Contactpersoon:  Mark Tobeas 

Tel.nr.: 06-25723643 E-mailadres: tobeas.m@woerden.nl 

 

Onderwerp:  

 

Benoeming mevrouw Sanne van den Hoek als raadscommunicatieadviseur 

 

Samenvatting: 

 

De raad wordt voorgesteld om mevrouw Sanne van den Hoek te benoemen als 

raadscommunicatieadviseur.  

 

 

Gevraagd besluit: 

 

Mevrouw S. (Sanne) van den Hoek met ingang van 15 augustus 2019 te benoemen als 

raadscommunicatieadviseur en tweede plaatsvervangend griffier. 

 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

 

De raad heeft op 19 december 2018 besloten de griffie uit te breiden met een 

raads(communicatie)adviseur. De griffier heeft hiervoor met een adviescommissie bestaande uit de 

voorzitter en de nestor van de gemeenteraad, de voorzitter van de werkgeverscommissie, de 

voorzitter van de agendacommissie, de gemeentelijke recruiter en de plaatsvervangend griffier, 

gesprekken met kandidaten gevoerd. Uit deze zorgvuldig doorlopen procedure kwam mevrouw Van 

den Hoek (unaniem) als beste kandidaat naar voren en wordt daarom voorgedragen ter benoeming 

als raadscommunicatieadviseur en tweede plaatsvervangend griffier.  

 

Wat willen we bereiken? 

Een griffie die voldoende capaciteit heeft om de gemeenteraad procesmatig, communicatief en 

inhoudelijk te ondersteunen. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 

Door mevrouw Van den Hoek te benoemen als raadscommunicatieadviseur wordt invulling gegeven 

aan het besluit van de gemeenteraad d.d. 19 december 2018 om de griffie uit te breiden. 
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Argumenten 

De gemeenteraad heeft 19 december 2018 het besluit genomen om de griffie uit te breiden met 

een functionaris die o.a. meer vorm en inhoud gaat geven aan de profilering en externe 

communicatie van de gemeenteraad. Gelet op haar ervaring als senior communicatieprofessional 

en de kwaliteiten die in de sollicitatieprocedure naar voren zijn gekomen is mevrouw Van den Hoek 

de geschikte kandidaat om de functie van communicatieadviseur voor de gemeenteraad van 

Woerden te vervullen. Zij zal bij afwezigheid van de griffier en de eerste plaatsvervangend griffier 

tevens optreden als plaatsvervangend griffier.  

 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

 

De kosten voor 2019 van deze uitbreiding komen, conform het raadsbesluit van 19 december 2018, 

voor 50% ten laste van de in de exploitatiebegroting opgenomen reservering 'onvoorziene en nieuwe 

ontwikkelingen' geboekt en voor 50% ten laste van het begrote positieve jaarresultaat 2019. De 

kosten voor 2020 en verdere jaren zijn verwerkt in het raadsvoorstel Voorjaarsrapportage/juni-

overleg. 

 

Communicatie 

De uitbreiding van de griffie met een raadscommunicatieadviseur zal op passende wijze kenbaar 

worden gemaakt op de website van de gemeenteraad. 

 

Bevoegdheid raad 

 

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 mevrouw Van den Hoek ligt ter inzage bij de griffier) 

 

 

De indiener: Griffier 

 

De griffier  

 

M. Tobeas 

 

 

 

 

 

 

 

 


