
 

 
 
 

 
Bergen is een grote kustgemeente in Noord-Holland met 29.950 
inwoners. Een prachtige, veelzijdige gemeente met bijzondere 
dorpskernen: Bergen, Egmond en Schoorl. Eén brok kunst, cultuur en 
natuur. Bergen NH bruist. 
Optimale dienstverlening zowel aan eigen inwoners als aan gasten die 
onze gemeente bezoeken vinden wij belangrijk. Per 1 januari 2017 is 
de gemeente Bergen ambtelijk gefuseerd met de gemeenten Uitgeest, 
Castricum en Heiloo (BUCH). 
 
 
In deze gemeente zoekt de raad een daadkrachtige, bevlogen en 
betrokken 
 

 Griffier  
32-36 uur – schaal 13 (max. € 5.837,-- bruto per maand) 

 
Als griffier ben je intern en extern het aanspreekpunt van de raad. 
Je adviseert de raad vanuit een heldere visie op lokaal bestuur en 
ondersteunt de volksvertegenwoordigers bij het vervullen van hun 
controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taak. Je 
bent de schakel tussen raad, college en ambtelijke organisatie en je 
bewaakt de besluitvormingsprocessen. Je faciliteert de raad in zijn 
contacten met de samenleving. Je geeft leiding aan het bureau griffier 
en bent verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de griffie. 
Daarnaast neemt de griffier actief deel aan het driehoeksoverleg 
tussen burgemeester, secretaris en griffier. De griffier werkt in de 
BUCH nauw samen met de collega griffiers en is daarin pro-actief voor 
het in positie brengen van de raad van Bergen. 
 
Voor deze functie zoeken we een collega met academisch werk- en 
denkniveau, met leidinggevende capaciteiten en aantoonbare affiniteit 
of ervaring op juridisch en bestuurlijk terrein. Je hebt een scherp 
gevoel voor politieke, bestuurlijke, maatschappelijke en 
organisatorische verhoudingen en de veranderende relatie tussen 
inwoners en overheid. Je bent een stevige, toegankelijke 
persoonlijkheid, zelfstandig, initiatiefrijk en kunt goed coördineren en 
organiseren. Je bent onderdeel van een klein team waardoor je samen 
met de overige teamleden regelmatig de handen uit de mouwen moet 
steken. Recente ervaring als griffier is gewenst. 
 
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de 
voorzitter van de raad, drs. H. Hafkamp (072 8880111) of de plv. 
griffier mw. P. Bosch – van Opzeeland (072 8880183) 
Stuur je sollicitatie voor 13 mei 2017 naar:  
bureaugriffier@bergen-nh.nl 
t.a.v. P. Bosch-van Opzeeland 
 
Het eerste gesprek is gepland op 29 mei, tweede gesprek op 1 juni 
2017. 

 
 
WIL JE MEER WETEN OVER HET FUNCTIEPROFIEL, kijk dan op 
www.raadbergen-nh.nl 
 
Deze vacature is intern en extern gelijk gepubliceerd, bij gelijke 
geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. 

   


