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Raadsvergadering
18 december 2014

Agendanummer

Onderwerp
Intrekken en aanwijzen plaatsvervangend griffier

Steenbergen; 4 december 2014

Aan de raad,
1. Inleiding
Overeenkomstig artikel 107d, lid 1 van de Gemeentewet regelt de raad de vervanging van de griffier.
De bevoegdheid om de vervanging van de griffier te regelen is niet gedelegeerd aan de werkgeverscommissie, het behoort tot de uitzonderingen die genoemd zijn in de Gemeentewet, artikel 107d
en blijft dus voorbehouden aan de raad.
2. Achtergrond
In artikel 3 lid b van het Reglement van orde voor de raadsvergadering en andere werkzaamheden van
de gemeenteraad van Steenbergen staat dat bij verhindering of afwezigheid van de griffier deze wordt
vervangen door een door de raad daartoe aangewezen plaatsvervangend griffier.
3. Overwegingen
Doordat de raad een plaatsvervangend griffier aanwijst is het mogelijk dat de griffier en haar vervanger
met het oog op de continuïteit structurele werkafspraken maken. Gezien de werkzaamheden is het meest
voor de hand liggend dat de per 1 oktober 2014 in dienst getreden raadsadviseur, de heer I.L.J.C. (Iroy)
Konings, wordt aangewezen als plaatsvervanger van de griffier. Bij de wervingsprocedure is dit ook zo
met betrokkene besproken.
Met ingang van 1 maart 2008 is de heer J.H. (John) van den Hof en met ingang van 1 januari 2013
mevrouw C. (Charissa) van Dipte benoemd tot plaatsvervangend griffier. Het verdient aanbeveling
om deze benoemingen in te trekken en per gelijke datum de aanwijzing van de heer Konings als
plaatsvervangend griffier te formaliseren.
4. Middelen
Het aanwijzen van een plaatsvervangend griffier heeft geen directe financiële consequenties.
5. Risico’s
Dit voorstel is er op gericht om de risico’s in de continuïteit van werkzaamheden zo veel mogelijk
tegen te gaan.
Ter inzage ligt:
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6. Communicatie/Aanpak
Na uw besluit de heer Van den Hof, mevrouw Van Dipte en de heer Konings schriftelijk op de hoogte
stellen en voorts de aanwijzing van de heer Konings als plaatsvervanger van de griffier binnen de
gemeentelijke organisatie bekendmaken middels het gemeentelijke intranet.
7. Voorstel
De heer I.L.J.C. (Iroy) Konings met ingang van 1 januari 2015 aan te wijzen als plaatsvervangend griffier
en per gelijke datum de benoemingen van de heer J.H. (John) van den Hof en mevrouw C. (Charissa) van
Dipte tot plaatsvervangend griffier intrekken.

Hoogachtend,
de griffier

de voorzitter van de werkgeverscommissie

drs. E.P.M. van der Meer

de heer T.C.J. Huisman
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