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onderwerp: Tijdelijk inhuren van externen en beschikbaar houden van vacatureruimte 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: 1. de vacatureruimte van het Bureau Griffier beschikbaar houden voor de 

ontwikkeling van het Bureau Griffier; 
2. tijdelijk personeel in te huren voor werkzaamheden ten behoeve van de 

adviescommissies van de raad en de kosten dekken uit de vacatureruimte 
van in totaal 18 uur op niveau schaal 11 

 
1. Aanleiding 

Wij hebben als Presidium uitgesproken dat de huidige vergaderstructuur blijft gehandhaafd 
totdat de discussie over de vergaderstructuur leidt tot een concreet en door de raad gedragen 
voorstel. Hiervoor moet tijd uitgetrokken worden en is ondersteuning vanuit de eigen griffie 
noodzakelijk. 
De huidige bezetting van de griffie leidt ertoe dat het cyclisch proces onvoldoende ondersteund 
kan worden. Aan andere taken en werkzaamheden komt de griffie nauwelijks tot niet toe. Voor 
de korte termijn, totdat duidelijk is hoe de raad van Bergen wil vergaderen, wat voor raad de 
raad wil zijn en welke ondersteuning daarbij gewenst is, moet het cyclisch proces van de raad 
adequaat ondersteund worden alsmede specifieke ontwikkeltrajecten (bv vergaderstructuur, 
kwaliteit stukken, in elkaar schuiven presidium en agendacommissie, kwaliteit vergaderingen, 
beschrijven en borgen van de werkprocessen).  
 
2. Feiten 

Het werkgeverschap van de raad is gedelegeerd aan het presidium van de raad. Wij zijn als 
presidium bezig om een goede analyse te maken van de gewenste formatie, bezetting en 
takenpakket van de griffie van uw raad. Uitgangspunten/voorwaarden om een goede analyse te 
kunnen maken van de gewenste formatie, bezetting en takenpakket zijn: 

a) vaststellen wat voor soort raad de raad van Bergen wil zijn en daarmee ook vaststellen 
welke ondersteuning van de griffie daarbij hoort; 

b) vaststellen met wat voor vergaderstructuur de raad van Bergen wil werken. 
Wij hebben als presidium ons ten doel gesteld om beide onderwerpen in het vierde kwartaal 
van 2007 inzichtelijk te hebben voor ons en voor uw raad. Besluitvorming door uw raad kan dan 
eind 2007 of begin 2008 plaats vinden. Op basis van de dan gemaakte keuzes is het mogelijk 
om te komen tot voorstellen aan uw raad over de formatie, bezetting en takenpakket van uw 
griffie.  
Tot die tijd zijn echter in formatieve zin maatregelen bij de griffie noodzakelijk om de 
basisprocessen veilig te stellen. Wij stellen uw raad dan ook voor om de benodigde 
maatregelen te nemen maar deze, waar mogelijk, van tijdelijke aard te laten zijn. Daarmee zijn 
wijzigingen in de formatie, bezetting en takenpakket van de griffie, naar aanleiding van de 
uitkomsten van de nog te voeren discussies, makkelijker door te voeren.  
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Voor een aantal werkzaamheden/functies heeft u aparte voorstellen ontvangen. De werving en 
selectie van kandidaten heeft echter tijd nodig. Voor de tussenliggende periode is een tijdelijke 
oplossing noodzakelijk. Wij stellen uw raad dan ook voor om over te gaan tot tijdelijke inhuur 
van personeel. De daarmee gepaard gaande kosten worden dan gedekt uit de vacatureruimte 
van in totaal 18 uur op niveau schaal 11 die is overgeheveld met het loslaten van de structurele 
inleen van de commissiegriffier tevens loco-griffier.  
 
3. Aandachtspunten 

a. Juridische gevolgen 

Contractuele verplichtingen die verbonden zijn aan het inhuren van externen. 

b. Communicatie/voorlichting 

Intern in de organisatie en bij de raad bekend maken welke persoon tijdelijk extern wordt 
ingehuurd.   

 
4. Advies commissie(s) 

Niet van toepassing. Het presidium bereidt, in de rol van gedelegeerd werkgever, voorstellen 
voor de raad voor die betrekking hebben op de formatie van het Bureau Griffier. Het presidium 
heeft over dit voorstel in haar vergadering van 25 januari en 15 februari gesproken en legt het 
voorstel met een positief advies ter besluitvorming aan uw raad voor. 
 
5. Overige aspecten 

Wij stellen u voor volgens bijgevoegd besluit over te gaan tot het tijdelijk inhuren van 
externen en de kosten te dekken uit de vacatureruimte van in totaal 18 uur op niveau schaal 
11 en de overige vacatureruimte bij het Bureau Griffier beschikbaar te houden voor de 
ontwikkeling van het Bureau Griffier. 

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