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RAADSVOORSTEL 
20R.00682 

 

 

Indiener: Griffier 

Datum:  15 juni 2020 

Portefeuille(s): Raadsaangelegenheden 

Contactpersoon:  Mark Tobeas 

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

 

Onderwerp:  

 

Aangaan dienstverband met mevrouw Sandra Verhoef als griffiemedewerker 

 

Samenvatting: 

 

De raad wordt voorgesteld om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met mevrouw Sandra Verhoef 

als griffiemedewerker.  

 

Gevraagd besluit: 

 

Een arbeidsovereenkomst aan te gaan met mevrouw S. (Sandra) Verhoef met ingang van 1 juli 2020 

als griffiemedewerker. 

 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

 

Vanwege langdurige afwezigheid van de (vorige) griffiemedewerker wordt deze functie sinds 

december 2018 vervuld door middel van externe (tijdelijke) inhuur. Nu wordt voorgesteld de functie 

weer structureel in te vullen door een vaste griffiemedewerker in dienst van de gemeenteraad.  

Voor de werving van de nieuwe griffiemedewerker heeft in april 2020 een vacature opengestaan. Op 

25 mei hebben de griffier en de adjunct-griffie sollicitatiegesprekken gevoerd met zeven kandidaten.  

Gezien haar ervaring als griffiemedewerker en een zeer positief gesprek, kwam mevrouw Verhoef 

direct als meest geschikte kandidaat naar voren. Op 28 mei is een kennismakingsgesprek gevoerd 

met de leden van de raad Marguerite Boersma, Hendrie van Assem en de 

raadscommunicatieadviseur. Bovenstaande proces heeft ertoe geleid dat de griffier mevrouw 

Verhoef voordraagt als griffiemedewerker.   

 

Wat willen we bereiken? 

Een griffie die voldoende capaciteit heeft om de gemeenteraad procesmatig te ondersteunen. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 

Een arbeidsovereenkomst aangaan met mevrouw Verhoef als griffiemedewerker. 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

Door het aangaan van dit dienstverband hoeft geen gebruik meer gemaakt te worden van (duurdere) 

externe inhuur. Het aangaan van deze arbeidsovereenkomst valt binnen de bestaande formatie van 

de griffie. 
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Communicatie 

De van een griffiemedewerker zal op passende wijze kenbaar worden gemaakt op de website van 

de gemeenteraad. 

 

Bevoegdheid raad 

 

Artikel 107e Gemeentewet lid 2 jo. artikel 5 lid 2 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: 

 

- Concept-raadsbesluit (20R.00683) 

(Het curriculum vitae van mevrouw Verhoef ligt ter inzage bij de griffier) 

 

 

De indiener: Griffier 

 

De griffier  

 

 

 

M. Tobeas 

 

 

 

 

 

 

 

 


