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Afdeling:  Griffie  Leiderdorp, 7 januari 2017  

Onderwerp: Voortzetting dienstverband griffier   Aan de raad.  

 

 

*Z00C8D19B2F* 
 

Beslispunten 

1. In te stemmen met voortzetting van het dienstverband van de griffier tot 1 november 2018 

 

 

1 Inleiding 

De griffier, mevrouw J.C. Zantingh, is op 9 november 2017 pensioengerechtigd. Om in haar 

opvolging te voorzien heeft de werkgeverscommissie een notitie over de opvolging (van 28 

september 2016) voorgelegd aan de fracties. De werkgeverscommissie heeft de notitie eveneens 

besproken met de burgemeester en de gemeentesecretaris. In de notitie werd de volgende keuze 

voorgelegd: 

1. de huidige raad start in april 2017 de procedure voor werving en benoemt per 1 oktober 

een nieuwe griffier. 

2. de nieuwe raad start in mei 2018 de procedure voor werving en benoemt per 1 november 

2018 een nieuwe griffier. 

In de notitie werden beide keuzes onderbouwd (zie bijlage). De griffier heeft de wens te kennen 

gegeven haar loopbaan graag af te sluiten na afloop van deze raadsperiode. 

 

De werkgeverscommissie heeft na de gesprekken met de fracties geconstateerd dat er een 

meerderheid is voor optie 2. Dat betekent het voortzetten van het dienstverband met de huidige 

griffier tot 1 november 2018. De voorzitter van de werkgeverscommissie heeft dat op 16 december 

2016 mondeling meegedeeld aan de griffier. In het kader van artikel 107 gemeentewet is hiervoor 

een raadsbesluit nodig (de raad is bevoegd de griffier aan te stellen, te schorsen en te ontslaan). 

2 Beoogd effect 

De ervaring en continuïteit op de griffie waarborgen gedurende de herbenoemingsprocedure van 

de burgemeester en het verkiezings- en formatieproces. 
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3 Argumenten 

Door met de huidige ervaren griffier het verkiezings- en formatieproces te doorlopen wordt de 

nieuwe raad in staat gesteld een nieuwe bij die raad passende griffier te zoeken. 

 

 

De werkgeverscommissie, 

de voorzitter,    

 

I.H.M. Cooijmans   

 

 
 
 
Bijlagen:  

1. Notitie werkgeverscommissie ‘Opvolging griffier’ 

2. Arbeidsvoorwaardenregeling art. 8.2 en 8.2a 


