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Werkgeverscommissie
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Voorstel betreft beëindiging overeenkomst griffier en benoeming
griffier

Voorgesteld besluit
Uw raad besluit:
Op grond van de met de heer S.G.W.M. Heerdink gesloten overeenkomst beëindigt hij met
ingang van 1 april 2018 zijn werkzaamheden als griffier van de raad van de gemeente
Bergen.
De heer A. Idema met ingang van 1 april 2018 voor 36 uur te benoemen als griffier van de
raad van de gemeente Bergen.
Geheimhouding
Nee
Ja
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RAADSVOORSTEL
1
INLEIDING
De gemeente Bergen NH heeft op 9 december 2010 bij verordening de werkgevercommissie
ex artikel 83 Gemeentewet ingesteld. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap
uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die
door de raad aan de werkgeverscommissie zijn gemandateerd.
Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en
uitvoering van de overige door tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en
regelingen.
Conform de overeenkomst met de heer Heerdink eindigt zijn aanstelling als griffier in de
gemeente Bergen per 1 april 2018.
Voorgesteld wordt, om met ingang van 1 april 2018, de heer Idema voor 36 uur per week te
benoemen als griffier. De selectiecommissie (bestaande uit 3 raadsleden, voorzitter van de
raad, gemeentesecretaris en commissiegriffier) heeft, ondersteund door een wervings- en
selectiebureau, de heer Idema voorgedragen ter benoeming als griffier.
1.1
Doel advies
Van de raad wordt verwacht dat hij instemt met het advies van de werkgeverscommissie
aangaande de benoeming van de nieuwe griffier.
2.

KEUZERUIMTE

2.1
Wet- en regelgeving
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving:


Op grond van artikel 107 van de Gemeentewet is de raad bevoegd tot het benoemen
en ontslaan van de griffier.



Voor de voorbereiding van besluiten van de raad is in de gemeente Bergen NH bij
verordening d.d. 9 december 2010 een werkgeverscommissie ingesteld ex artikel 83
Gemeentewet.

Hoogachtend,
de voorzitter van de werkgeverscommissie van de gemeente Bergen NH,

Mevrouw F.C. Braak-van Kasteel
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