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Onderwerp:
Aangaan arbeidsovereenkomst met mevrouw Reinhild Freytag als raadsadviseur
Samenvatting:
De raad wordt voorgesteld om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met mevrouw Reinhild Freytag
als raadsadviseur en haar aan te wijzen als tweede plaatsvervangend griffier.
Gevraagd besluit:
1. Een arbeidsovereenkomst aan te gaan met mevrouw R.I. (Reinhild) Freytag met ingang van
15 augustus 2020 en haar aan te wijzen als tweede plaatsvervangend griffier;
2. De volgende volgorde van vervanging van de griffier vast te stellen:
1. Liesje Wanders, adjunct-griffier
2. Reinhild Freytag, raadsadviseur
3. Sanne van den Hoek, raadscommunicatieadviseur
Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?
Vanwege een vacature op de griffie is vorige maand gestart met de werving van een raadsadviseur.
Onderdeel van de functie is het bijstaan van de Rekenkamercommissie Woerden als secretaris.
Op 19 juni hebben de griffier, de raadscommunicatieadviseur en raadslid Florian van Hout
gesprekken gevoerd met zes kandidaten.
Op 26 juni hebben de griffier, de adjunct-griffier, raadslid Marco Hollemans (voorzitter
werkgeverscommissie) en de voorzitter van de Rekenkamercommissie Woerden, de heer Steven
Dijk gesprekken gevoerd met de overgebleven vier kandidaten.
Mevrouw Freytag kwam als meest geschikte kandidaat uit deze gesprekken naar voren.
Op 6 juli heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de leden van de raad Hendrie van
Assem en Wout den Boer Hendrie van Assem en de voltallige griffie. Het bovenstaande proces heeft
ertoe geleid dat de griffier mevrouw Freytag voordraagt als raadsadviseur.
Wat willen we bereiken?
Een griffie die voldoende capaciteit heeft om de gemeenteraad en de Rekenkamercommissie
Woerden procesmatig en inhoudelijk te ondersteunen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Een arbeidsovereenkomst aangaan met mevrouw Freytag als raadsadviseur.
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit
De aanstelling van mevrouw Freytag valt binnen de formatie van de griffie.
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Communicatie
Het aangaan van dit dienstverband door de raad zal op passende wijze kenbaar worden gemaakt op
de website van de gemeenteraad.
Bevoegdheid raad:
Artikel 107d, eerste en tweede lid Gemeentewet in samenhang met artikel 3, tweede en derde lid
van de Verordening inzake instelling en organisatie van de raadsgriffie: De raad regelt de vervanging
griffier en stelt, op voorstel van de griffier, een volgorde van vervanging van de griffier door de
plaatsvervangend griffiers vast. Artikel 107e, tweede lid Gemeentewet in samenhang met artikel 5,
tweede lid van de Verordening inzake instelling en organisatie van de raadsgriffie: Het aangaan,
wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de op de griffie werkzame ambtenaren.
geschiedt door de raad op voordracht van de griffier.
Bijlagen:
n.v.t. (het curriculum vitae van mevrouw Freytag ligt ter inzage bij de griffier)
De indiener:

Griffier

De griffier

drs. M.J.W. Tobeas
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