
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 

20R.00382 
 
 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 26 mei 2020 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Becht 
Portefeuille(s) : P&O 

Contactpersoon : M.J. Goossens 

Tel.nr. : 8683 

E-mailadres : goossens.m@woerden.nl 
 
 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  gemeenteraad 
gesteld door Reem Bakker van fractie Bakker over vacature gemeentesecretaris 

Gestelde vragen 

 

Is het college bereid om de gemeenteraad te betrekken bij het opstellen van de kaders van de vacature 
voor een nieuwe gemeentesecretaris voor Woerden? Indien ja, hoe wil het college dat doen? Indien nee, 
waarom is het college hier niet toe bereid? 

Antwoord 

 
In het kader van het dualisme is in de gemeentewet vastgelegd dat de keuze voor een gemeentesecretaris 
bij het college ligt. In artikel 102 van de gemeentewet is opgenomen; Het college benoemt de secretaris. 
Het college is druk met het opstellen van het profiel voor de nieuwe gemeentesecretaris. De leden van de 
selectiecommissie en de adviescommissie denken mee over dit profiel. Wij stellen graag voor het 
zomerreces de fractievoorzitters in gelegenheid om in het presidium te reflecteren op het profiel.  
 
Het college wil u ook graag het proces en de tijdslijn schetsen. Deze planning is er op gericht om de nieuwe 
gemeentesecretaris op 1 januari 2021 te laten starten. Door de ontwikkelingen rondom corona is het proces 
iets verder in de tijd gezet dan de eerdere planning. 
 

28 augustus t/m 27 
september 

Openstellen van de vacature 

 In- en extern tegelijkertijd  

30 september  1e selectie uit alle binnengekomen reacties. De selecteerde 
kandidaten gaan op een eerste assessment  

13 oktober Beslismoment wie uit te nodigen voor een gesprek 

13 oktober Uitnodigen kandidaten 1e ronde 

16 oktober  1e ronde gesprekken met de selectiecommissie 

16 oktober  Beslismoment 
23 of 26 oktober 
 

Casus dag voor de kandidaten die door zijn met 
adviescommissie en selectiecommissie. 

23 of 26 oktober Beslismoment 
30 oktober 2e ronde gesprekken met selectiecommissie en 

adviescommissie 

3 november Beslismoment 
10 november Kennismaken met bestuur voor de overgebleven 

kandidaat/kandidaten 

Uiterlijk  10 
november 

Beslismoment 

12/13 november Ontwikkel assessment en eventueel referenties inwinnen 

16 november Arbeidsvoorwaardengesprek 

17 of 24 november  Benoeming B&W en afronding procedure 

27 november Persbericht 
  

Selectiecommissie 



 Victor Molkenboer, burgemeester 

 George Becht, portefeuillehouder P&O 

 Wubbo Tempel, gemeentesecretaris Oudewater 

 Wilfred van Barneveld, concerncontroller 

 Mark Tobeas, griffier 

 Mark Goossens, teammanager P&O 

 Begeleiding selectiecommissie:  
  Nanda Goejer, Recruiter 

 Adviescommissie 

 Winston van Straaten, Voorzitter van de OR 

 Chantal Verduijn, directiesecretaresse 

 Jethro Michel, programmamanager Ruimte 

 Jessica Rateland, teammanager R&B 

 Martine Arents, teammanager VTH/KCC 

 Olga Gelauff, teammanager Sociaal team 

 Bas Verdam, teammanager Gegevensbeheer en 
DIV 

 Rosalie van den Hoven, teammanager JZ, Inkoop, 
OOV en Communicatie 

 
 

 
 
Bijlagen: 
 
n.v.t. 
 

 
 

 
 
 
 



 

Artikel 42 vragen met betrekking tot de vacature van gemeentesecretaris van de gemeente 

Woerden. 

Inleiding 

Op 19 februari jl. werd bekend dat de gemeentesecretaris per medio april as. de gemeentelijke 

organisatie zal gaan verlaten. De invulling van de hierdoor ontstane vacature, is een bevoegdheid van 

het college. De gemeentesecretaris de hoogste ambtenaar van de gemeente en is de gemeenteraad 

het hoogste bestuurlijk orgaan. De kwaliteit van de uitvoering bepaalt de geloofwaardigheid van de 

overheid en daarmee ook de geloofwaardigheid van de gemeenteraad. 

Vragen: 

Is het college bereid om de gemeenteraad te betrekken bij het opstellen van de kaders van de 

vacature voor een nieuwe gemeentesecretaris voor Woerden? Indien ja, hoe wil het college dat 

doen? Indien nee, waarom is het college hier niet toe bereid? 

Reem Bakker, Fractie Bakker 
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