
  
 
 
Agendapunt : 6 
Voorstelnummer : 02 - 15 
Raadsvergadering : 20 februari 2007 
Classificatienummer :  
Naam opsteller : Ingrid Romijn - Speekenbrink 
Informatie op te vragen bij : Opsteller 
Portefeuillehouder(s) : Burgemeester 
 
onderwerp: Ontslag beleidsmedewerker Bureau Griffier 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: 1. ontslag te verlenen aan één van de beleidsmedewerkers Bureau Griffier 

per 01.03.2007; 
2. de vacatureruimte van 30 uur op niveau schaal 10, die ontstaat met het 

verlenen van het ontslag van de beleidsmedewerker Bureau Griffier, 
beschikbaar te houden en de functie vrij te geven 

 
1. Aanleiding 

De raad heeft in haar vergadering van 25 april 2006 de heer H. Rijs benoemd tot 
beleidsmedewerker Bureau Griffier met een aanstelling van 30 uur. De heer Rijs heeft per 
brief, binnengekomen op 1 februari 2007, aangegeven ontslag te nemen per 1 maart 2007. 
 

2. Feiten 

Na de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur geeft artikel 107 e van de 
Gemeentewet aan dat de raad bevoegd is de op de griffie werkzame ambtenaren te 
benoemen en te ontslaan.  
De betrokken functionaris heeft per brief aangegeven ontslag te nemen per 1 maart 2007. 
Op grond van het ambtenarenrecht wordt ontslag al dan niet verleend door de instantie die 
tot de aanstelling heeft besloten. In het geval van deze functionaris is het aan de raad om te 
besluiten over het verzoek van de functionaris om ontslag te krijgen.  
Wij stellen uw raad voor om de heer Rijs, beleidsmedewerker Bureau Griffier met een 
aanstelling van 30 uur, per 1 maart 2007 ontslag te verlenen en hem van dit besluit per brief 
in kennis te stellen daags na het door u genomen raadsbesluit.  
 

3. Aandachtspunten 
a. Juridische gevolgen 

De juridische positie van de beleidsmedewerker Bureau Griffier is geregeld in artikel  
107 e van de Gemeentewet. Daarmee is de raad het bevoegd gezag over de griffier en 
het personeel in dienst bij het Bureau Griffier. Functionarissen in dienst van de 
gemeentelijke overheid kunnen niet zelf ontslag nemen maar dienen een verzoek tot 
ontslag in. In het geval van het personeel van de griffie is de raad bevoegd om te 
besluiten of het ontslag al dan niet wordt verleend. Na het nemen van het genoemde 
besluit dient dit besluit ter kennis van de betrokken functionaris te worden gebracht.  

 
b. Communicatie/voorlichting 

Na verlening van het ontslag het vertrek van de betrokken functionaris uit hoofde van 
diens werkzaamheden als commissiegriffier binnen de organisatie en de raad bekend 
maken. 

 
c. Financiële gevolgen 
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Met het verlenen van ontslag vervallen de salarisverplichtingen en overige 
werkgeverslasten die betrekking hebben op deze functie. Daarmee ontstaat zogeheten 
vacatureruimte. Wij stellen uw raad voor deze vacatureruimte niet af te romen. 
.  

4. Advies commissie(s) 

Dit voorstel is besproken in het presidium van 15 februari 2007 en wordt u met een positief 
advies voorgelegd.  
 

5. Overige aspecten 

Wij stellen u voor volgens bijgevoegd besluit over te gaan tot het verlenen van ontslag aan 
de beleidsmedewerker Bureau Griffier. 

 
Bergen, 15 februari 2007 
Presidium van de gemeenteraad van Bergen 
de griffier,   de voorzitter, 
I.J.M. Romijn - Speekenbrink  mr. A.Ph. Hertog 
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