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Opvolging griffier Leiderdorp 

Sinds oktober 2002 vervult mevrouw J.C. Zantingh de functie van raadsgriffier in de gemeente 

Leiderdorp.  Op 1 november 2017 is zij AOW-gerechtigd en krijgt zij van rechtswege eervol ontslag. 

Dat betekent dat er met ingang van 1 november 2017 een vacature  voor raadsgriffier ontstaat in de 

gemeente Leiderdorp en dat de raad, op voorstel van de werkgeverscommissie, in deze vacature 

moet voorzien. De procedure om een nieuwe griffier te werven kost ongeveer zes maanden. 

Bijzonderheden: 

- in december 2017 vindt besluitvorming plaats over de herbenoeming van de burgemeester 

- in maart 2018 vinden verkiezingen en daarop volgend vindt formatie van een nieuwe coalitie 

plaats 

Mogelijkheden: 

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. 

ad 1.  

De huidige raad benoemt een nieuwe griffier en rondt met de nieuwe functionaris  het 

besluitvormingsproces rond de herbenoeming van de burgemeester af en gaat met hem/haar de 

verkiezingen en formatie in. 

Voordeel: de nieuwe griffier maakt de start van de nieuwe raad en van de nieuwe coalitie vanaf het 

begin mee. 

Nadeel: de huidige raad bepaalt voor de toekomst  het profiel en type van de nieuwe griffier  ad 2. 

Gezien het moment van ontslag heeft mevrouw Zantingh zich bereid verklaard een jaar langer aan te 

blijven om het zo mogelijk te maken dat de nieuwe raad een nieuwe griffier benoemt. Voortzetting 

van het dienstverband is wettelijk mogelijk als de raad daartoe besluit. Zij heeft ook aangegeven dat 

zij graag op deze manier  haar loopbaan afsluit.  

Voordelen:  

- de huidige ervaren griffier rondt de lopende  raadsperiode af met de herbenoeming van de 

burgemeester en begeleidt de verkiezingen en de formatie. De nieuwe griffier begint in eind 

2018 blanco aan een nieuwe loopbaan. 

- de nieuwe raad bepaalt  het profiel van de nieuwe griffier  en zoekt zelf de passende 

functionaris. 

Nadeel: de nieuwe griffier maakt de nieuwe raad niet vanaf het begin mee en heeft geen kennis van 

het formatie proces 

Vraag aan de raad: 
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De werkgeverscommissie verzoekt de raadsfracties beargumenteerd aan te geven naar welke optie 

de voorkeur uit gaat. De werkgeverscommissie (Cooijmans/Hamer/Langenberg) komt dan met een 

voorstel , de  Raad kan een besluit nemen  en de werkgeverscommissie zal de gekozen optie uit 

voeren. 

Werkgeverscommissie  

 160928 

 

 


