
 

 

 
 
Raadsvergadering : 7 juli 2016 
Naam opsteller : P.M.P. Bosch-van Opzeeland 
Informatie op te vragen bij : Petra Bosch, telefoon 072-8880183 
Portefeuillehouder(s) : Burgemeester 
Zaaknummer :  
Registratienummer :  
Raadsvoorstel
Onderwerp: Benoemen griffier 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: De heer A.M. Kooiman op eigen verzoek per 1 september 2016 eervol 

ontslag te verlenen. 
 
Mevrouw drs. M.G.J. Veeger te benoemen als griffier van de raad van 
Bergen voor 36 uur per 1 september 2016. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Door het aangekondigde vertrek van de huidige griffier (op eigen verzoek) is de vacature van 
griffier ontstaan. 
De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit van de griffier. 
Voor het vervullen van de ontstane vacature is in een extra vergadering van de 
werkgeverscommissie met de voorzitter van de raad, mw. Hafkamp, de vacaturetekst en het 
functieprofiel besproken. In de selectiecommissie hebben zitting genomen: namens de 
werkgeverscommissie: mw. Luttik-Swart (KL), mw. Braak-van Kasteel (GL), dhr. Houtenbos 
(VVD) toegevoegd raadslid, de voorzitter van de raad, mw. Hafkamp, loco-griffier, mw. 
Bosch-van Opzeeland en in het 2e gesprek de gemeentesecretaris, dhr. Pothast. 
 
Inmiddels hebben de gesprekken plaatsgevonden en is mevrouw drs. M.G.J. Veeger als 
kandidaat voor de griffierfunctie naar voren gekomen. De selectiecommissie heeft een 
positief advies uitgebracht inzake de kandidatuur van betrokkene. De werkgeverscommissie 
beveelt de raad dan ook unaniem mevrouw Veeger ter benoeming aan. 
De verdere afwikkeling van de benoeming ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden zijn 
inmiddels afgerond. De nieuwe griffier krijgt een vaste aanstelling van 36 uur. 
 
Gelet op het bovenstaande stellen wij u voor mevrouw Veeger te benoemen tot griffier van 
de gemeenteraad Bergen.   
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Een griffier die de raad bij zijn taak terzijde staat. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
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 anders,  
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 
Burgerparticipatie: n.v.t. 
 
Externe communicatie: wordt bekendgemaakt op website. 
 
Extern overleg gevoerd met: n.v.t. 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Geen, de Gemeentewet artikel 107 bepaalt dat de raad de griffier benoemt. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
De benoeming gaat in per 1 september 2016, gelijktijdig met het eervol ontslag van de 
huidige griffier de heer A.M. Kooiman. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 

 Geen. De overeengekomen arbeidsvoorwaarden vallen binnen de in de begroting 
opgenomen middelen. 

 
 
 
 
 
 
Bergen, 31 mei 2016 
 
P.M.P. Bosch-van Opzeeland   H.H. Hafkamp 
Loco-griffier                 voorzitter 
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