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 2021 raadsvoorstel   

  Griffie  Leiderdorp, 20 mei 2021 

     

Onderwerp: Tijdelijke aanwijzing 

plaatsvervangend griffier 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0362FC4CA2* 
Beslispunten 

- De heer D.M. van der Harst tijdelijk aan te wijzen als plaatsvervangend griffier met ingang van  
    1 juni tot en met 31 december 2021. 

 

1 SAMENVATTING  

De raad wordt ondersteund door de griffier, zo is bepaald in de gemeentewet. Volgens diezelfde 
wet, artikel 107, moet de raad ook de aanwijzing van de griffier en diens plaatsvervangers regelen. 
Met het nu voorliggende besluit wordt tijdelijk een nieuwe plaatsvervangende griffier 
aangewezen, gedurende het verlof van de huidige plaatsvervangend griffier. 
 

2 Inleiding 

De huidige raadsadviseur/plaatsvervangend griffier gaat met langdurig verlof. Haar taken worden 
gedurende dit verlof, met instemming van de werkgeverscommissie, waargenomen door dhr. Van 
der Harst. 
 

3 Beoogd effect 

Bedoeling van het nu voorliggende voorstel is om de tijdelijke personele wisselingen bij de griffie 
met een formeel besluit vast te leggen.  
 

4 Argumenten 

De huidige raadsadviseur/plaatsvervangend griffier mw. V.I. van Alphen gaat voor tenminste vijf 
maanden met verlof. De Werkgeverscommissie heeft de griffier mandaat gegeven om vervanging 
te regelen. Om mevrouw Van Alpen snel en deskundig te kunnen vervangen, is het bedrijf Necker 
van Naem gevraagd of zij een interim-professional konden leveren om haar taken waar te nemen. 
Er zijn gesprekken geweest tussen de voltallige griffie en drie potentiële kandidaten, waarna dhr. 
Van der Harst is gekozen. Op 4 mei is hij gestart als raadsadviseur. U wordt nu verzocht hem aan te 
wijzen als tijdelijk plaatsvervangend griffier. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 
 

6 Duurzaamheid  
n.v.t. 
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7 Financiën 

De kosten voor deze inhuur worden voor het grootste deel gedekt door een bijdrage van het UWV 
en verder opgevangen binnen het (personeels-)budget van de griffie. 
 

8 Communicatie  

De betrokken medewerkers worden van dit besluit op de hoogte gebracht.  
 

9 Evaluatie 

Met medewerkers van de griffie vinden gebruikelijke periodieke functionerings- en 
beoordelingsgesprekken plaats. 

 
de griffier,   de voorzitter van de werkgeverscommissie, 

 

B.A.M. Rijsbergen  J.M. Hofman-Züter 

 


