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Indiener: Griffier 
Datum:  10 februari 2020 

Portefeuillehouder(s): Burgemeester Molkenboer 
Portefeuille(s): Raadsaangelegenheden 

Contactpersoon:  M. Tobeas 

Tel.nr.: 8510 E-mailadres: tobeas.m@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
 

Benoeming mevrouw E.C. Wanders als raadsadviseur 
 

Samenvatting: 
 

De raad wordt voorgesteld om mevrouw E.C. (Liesje) Wanders te benoemen als raadsadviseur.  
 

 

Gevraagd besluit: 
 

Mevrouw E.C. (Liesje) Wanders met ingang van 1 mei 2020 te benoemen als raadsadviseur en 
tweede plaatsvervangend griffier. 
 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

 

De griffier heeft met de werkgeverscommissie en met het presidium zijn visie op de doorontwikkeling 
van de griffie, met meer focus op inhoudelijke ondersteuning, gedeeld. Deze kan binnen de totale 
omvang van de griffie worden gerealiseerd door een gedeeltelijke verschuiving van administratieve 
ondersteuning naar advisering. Het betreft dus geen uitbreiding. 
  
Mevrouw Wanders is sinds 1 september 2019 op de griffie werkzaam ter tijdelijke waarneming van 
de functies van griffiemedewerker en secretaris van de rekenkamercommissie. De griffier en de 
leden van de rekenkamercommissie zijn van mening dat zij beide functies naar volle tevredenheid 
vervult. Daarnaast heeft zij het afgelopen half jaar op eigen initiatief waardevolle bijdragen geleverd 
aan de voorbereiding van en advisering omtrent de vergaderingen en bijeenkomsten binnen Raad 
op Donderdag. De griffier ziet in mevrouw Wanders bij uitstek de geschikte kandidaat om de 
gewenste doorontwikkeling van de griffie mede inhoud te geven. Ook dit werd door de 
werkgeverscommissie gedeeld. Mevrouw Wanders zelf heeft aangegeven deze toekomstige rol op 
de griffie van Woerden ook te ambiëren. Hierop hebben de griffier, de voorzitter van de 
werkgeverscommissie, de voorzitter van de agendacommissie en de nestor van de gemeenteraad 
op 10 februari 2020 een gesprek gehad met mevrouw Wanders over haar toekomstige nieuwe 
functie op de griffie. Dit positieve gesprek heeft geleid tot deze voordracht van mevrouw Wanders als 
voltijds raadsadviseur. In deze nieuwe rol zal zij ook de rekenkamercommissie van Woerden 
ambtelijk blijven ondersteunen.   
 

Op voordracht van de griffier bepaalt de raad ook de volgorde van plaatsvervanging op de griffie. Als 
raadsadviseur zal mevrouw Wanders met de griffier en de adjunct-griffier de vergaderingen tijdens 
Politieke Avonden en themabijeenkomsten als commissiegriffier ondersteunen. Gezien deze 
specifieke (griffiers)rol bij vergaderingen, wordt voorgesteld mevrouw Wanders als tweede 
plaatsvervangend griffier te benoemen. De raadscommunicatieadviseur wordt hiermee derde 
plaatsvervangend griffier.  
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Wat willen we bereiken? 

Een griffie die voldoende capaciteit heeft om de gemeenteraad procesmatig, communicatief en 
inhoudelijk te ondersteunen. Door mevrouw Wanders te benoemen als raadsadviseur wordt invulling 
gegeven aan de visie op de doorontwikkeling van de griffie. 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

Door deze benoeming ontstaat er een vacature op de functie van griffiemedewerker. Deze zal voor 
een korte periode op tijdelijke basis (inhuur) worden vervuld. Het doel is om voor het zomerreces 
een griffiemedewerker in deeltijd te werven en ter benoeming aan de raad voor te dragen. De 
doorontwikkeling van de griffie blijft binnen de bestaande begroting.  

Communicatie 

De benoeming van mevrouw Wanders als raadsadviseur zal op passende wijze kenbaar worden 
gemaakt op de website van de gemeenteraad.    

Bevoegdheid raad: 
 

Artikel 107d Gemeentewet lid 1 jo. artikel 3, tweede en derde lid 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. De raad stelt 
ook, op voordracht van de griffier, de volgorde van vervanging vast.  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 Wanders ligt ter inzage bij de griffier) 
 

 

De indiener:  

 

 

 

De griffier 
 

 

 

 

 

drs. M.J.W.  Tobeas 

 

 

 

 

 


