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Samenvatting 
De raad wordt voorgesteld een arbeidsovereenkomst aan te gaan met Annemieke Strijers als raadsadviseur. Daarnaast 
wordt de raad voorgesteld haar aan te wijzen als tweede plaatsvervangend griffier.  
 
   
 
Gevraagd besluit 

De raad besluit: 
1. Een arbeidsovereenkomst aan te gaan met Annemieke Strijers als raadsadviseur; 

2. Annemieke Strijers aan te wijzen als tweede plaatsvervangend griffier. 

 
 
   
 
Inleiding 
Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?  
De gemeenteraad wordt ondersteund vanuit de raadsgriffie. De griffie wordt bemenst door de griffier, een adjunct-griffier, 
een griffiemedewerker, een raadsadviseur en een raadscommunicatieadviseur (thans vacant). Ook het secretariaat van 
de rekenkamercommissie wordt gevoerd vanuit de griffie. Vanwege een vacature op de griffie is de griffie tussen januari 
en maart en tussen april en juli tijdelijk versterkt door twee interim-raadsadviseurs. In de tussentijd heeft een 
sollicitatieprocedure plaatsgevonden voor een vaste raadsadviseur/secretaris rekenkamercommissie. 
  
De gemeenteraad is bevoegd de griffier (en zijn plaatsvervangers) aan te wijzen en een arbeidsovereenkomst aan te 
gaan met het personeel op de griffie. De griffier draagt Annemieke Strijers voor als tweede plaatsvervangend griffier en 
stelt de raad voor met haar een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Mevrouw Strijers zal ook de rol van secretaris van de 
rekenkamercommissie op zich nemen.  
 
   
 
Participatieproces 
Op dinsdag 17 en donderdag 19 mei hebben de griffier, de adjunct-griffier en de griffiemedewerker samen met een van 
de recruiters van de gemeente sollicitatiegesprekken gevoerd met vier kandidaten. Tijdens de tweede gespreksronde op 
woensdag 25 mei, waarbij ook raadslid Marguerite Boersma (voorzitter van de werkgeverscommissie) en Steven Dijk 
(voorzitter van de rekenkamercommissie) aanwezig waren, kwam mevrouw Strijers als beste kandidaat naar voren.  
 



   
 
Wat willen we bereiken 
Een griffie die voldoende capaciteit heeft om de gemeenteraad en de rekenkamercommissie procesmatig en inhoudelijk 
te ondersteunen.  
 
   
 
Wat gaan we daarvoor doen 
Een arbeidsovereenkomst aangaan met mevrouw Strijers als raadsadviseur en haar aanwijzen als tweede 
plaatsvervangend griffier.  
 
   
 
Argumenten 
Mevrouw Strijers heeft voor de functie als raadsadviseur en secretaris rekenkamercommissie een geschikt CV en op 
basis van de twee sollicitatiegesprekken is de verwachting dat zij ook als collega een goede aanvulling zal zijn op het 
team raadsgriffie.  
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
N.v.t. 
 
   
 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
De aanstelling van mevrouw Strijers valt binnen de formatie van de griffie.  
 
   
 
Communicatie 
Het aangaan van dit dienstverband zal op passende wijze kenbaar worden gemaakt op de website van de 
gemeenteraad.  
 
   
 
Vervolgproces 
N.v.t. 
 
   
 
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 
 


