
 
 
Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 24 juni 2008 
Classificatienummer :  
Naam opsteller : A.M. Kooiman, griffier 
Informatie op te vragen bij : Opsteller 
Portefeuillehouder(s) : Burgemeester 
 
 
Onderwerp: Personele aangelegenheden van de griffie 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: a) De beleidsmedewerker /  loco – griffier, de heer de Vries, een vast dienstverband 

aan te bieden per 01.07.2008 
b) De benoeming van Mevrouw M. Wagemans, in dienst als beleidsmedewerker bij 

de griffie, met terugwerkende kracht per 01.06.2008 in te trekken 
c) Mevrouw M. Miedema te benoemen voor 28,0 uur per week als medewerker griffie 

per 1 augustus 2008   
d) De kosten te dekken uit de bestaande vacature ruimte 

 
1. Aanleiding

De heer D. de Vries is op 29 mei 2007 benoemd tot loco – griffier / beleidsmedewerker griffie per 1 
juli 2007, in een tijdelijk dienst tot 01.07.2008. Gezien zijn functioneren wordt voorgesteld hem een 
vast dienstverband aan te bieden, met uitzicht op een hogere inschaling per 01.01.2009. Gezien de 
wijziging van de formatie van 1 fte griffier en 2 fte commissiegriffier in de huidige formatie van 1 fte 
griffier en 1 fte loco – griffier, zal de inschaling van de functie loco – griffier hoger moeten worden, 
om marktconform te blijven.  
 
Mevrouw Wagemans heeft inmiddels een functie bij de gemeente Bergen aanvaard. Daarom dient 
haar benoeming, op eigen verzoek, per 01.06.2008 ingetrokken te worden. 
 
Via het intern openstellen van de vacature kan hierin voorzien worden door mevrouw M. Miedema. 
Zij werkt momenteel meer dan de huidige formatie van de vacature van 24 uur. Het tijdig kunnen 
benoemen van een gekwalificeerde interne kandidaat heeft vele voordelen; geen wervings- en 
selectiekosten, weinig inwerktijd en een snelle invulling van de vacature. Na overleg is een werktijd 
van 28 uur per week overeengekomen. Dekking kan gevonden worden in de bestaande vacature 
ruimte 2008 en structureel uit de post “overige diensten”. 

 
2. Feiten 

Artikel 107 e van de Gemeentewet geeft aan dat de raad bevoegd is de op de griffie werkzame 
ambtenaren te benoemen. Het werkgeverschap van de raad is gedelegeerd aan het presidium van 
de raad. Als verplichte rechtspositie zijn de Car-uwo en Bergense Arbeidsvoorwaarden Regeling  
van toepassing.  

 
3. Aandachtspunten 

a. Juridische gevolgen: n.v.t. 

b. Communicatie/voorlichting: n.v.t.  

c. Financiële gevolgen: er zijn geen financiële gevolgen. 

 
4. Advies van het presidium

Het presidium heeft op 19 mei, onder dankzegging voor de inzet en de wijze waarop de 
werkzaamheden zijn en worden verricht, positief geadviseerd.  

 
5. Overige aspecten 



In het najaar van 2008 zullen de functies op de griffie opnieuw beschreven en gewaardeerd 
worden. 
 

Bergen, 16 juni 2008 
Presidium van de gemeenteraad van Bergen 
de griffier,      de voorzitter 
 
 
 
A.M. Kooiman    Drs. H. Hafkamp 
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