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Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 17 mei 2016  

Onderwerp:  benoeming plaatsvervangend 

raadsgriffier 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0094841FEC* 
 

Beslispunten 

mevrouw M.C. Burger met ingang van 1 september 2016 te benoemen als 

plaatsvervangend raadsgriffier (vaste aanstelling op grond van de artikelen 2:1A, lid 1 

en 2:4, lid 1 en 4 van de CAR-UWO). 

 

 

 

1 Inleiding 

Door het vertrek van mevrouw E.Y. Abma-Mom is op de griffie een vacature ontstaan 

voor wat betreft de functie plaatsvervangend raadsgriffier. Conform het beleid binnen 

SP71 heeft HRM gecheckt of er re-integratiekandidaten beschikbaar zijn. Dat was niet 

het geval. Vervolgens is de vacature 10 dagen lang intern gepubliceerd binnen SP71. 

Dit heeft twee reacties opgeleverd. De griffier heeft samen met een adviseur van HRM 

een gesprek gevoerd met beide kandidaten. Zij kwamen eensgezind tot de conclusie 

dat een van de kandidaten benoembaar was: mevrouw M.C. Burger. Twee leden van 

de werkgeverscommissie, mevrouw Hamer en de heer Langenberg, hebben in 

aanwezigheid van de griffier een gesprek gevoerd met mevrouw Burger. Zij zijn van 

mening dat mevrouw Burger geschikt is voor de functie. 

 

2 Beoogd effect 

Ondersteuning van de griffier en vervanging griffier bij afwezigheid. 

 
3 Argumenten 

Mevrouw Burger voldoet aan de functie-eisen voor de functie van plaatsvervangend 

griffier. 
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4 Draagvlak 

Zowel de griffier als leden van de werkgeverscommissie stemmen in met de benoeming. 

De griffie is inmiddels ook als nieuw team bij elkaar geweest en verwacht goed met elkaar 

te kunnen samenwerken. 

 

5 Kanttekeningen 

Op 1 september 2008 heeft de raad de heer A. Nierop, werkzaam binnen de ambtelijke 

organisatie, benoemd tot plaatsvervangend griffier. Hij blijft fungeren als tweede 

plaatsvervangend griffier. 

 
 
6 Kosten, baten en dekking 

In het budget van de griffie is rekening gehouden met deze kosten. 

 

 

 

 

de griffier, 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 
 
 


