
Gemeenteraad : Bergen 
Raadsvergadering : 8 juli 2021
Zaaknummer :
Voorstelnummer :
Commissie :
Commissiebehandeling : Werkgeverscommissie
Soort agendering : Besluitvorming
Agendapunt :
Team : Griffie
Opsteller(s) : Petra Bosch-van Opzeeland
Telefoonnummer :
Bijlagen: : -

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp: Aanwijzen griffier Bergen nh

Voorgesteld besluit

De raad besluit: 
1. de heer drs. R.E. de Vries met ingang van 16 augustus 2021 aan te wijzen als griffier.
2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Geheimhouding       Nee     Ja 
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING
Vanwege het vertrek van de heer A.J.M. Anthonissen, griffier a.i. en de daardoor ontstane 
vacature is er een sollicitatieprocedure gestart voor een nieuwe griffier. Deze procedure is 
recent door de selectie- en adviescommissie (bestaande uit: werkgeverscommissie, 
burgemeester, secretaris, griffie) met succes afgerond. De beoogde kandidaat, dhr. drs. 
R.E. de Vries, wordt dan ook op voordracht van de selectiecommissie, aan de raad 
voorgedragen als aan te wijzen griffier. Er is een arbeidsovereenkomst (voor 36 uur) voor 
bepaalde tijd overeengekomen, met de intentie deze om te zetten naar een 
arbeidsovereenkomst in onbepaalde tijd.

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in 
werking getreden. Hierdoor werden de huidige publiekrechtelijke aanstellingen van de griffier 
en de plv. griffiers van rechtswege gewijzigd in privaatrechtelijke arbeidsovereenkomsten. 
Op grond van artikel 107 van de Gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd de griffier aan 
te wijzen. Het aanwijzingsbesluit is een technisch voortvloeisel van die veranderde 
aanstelling, zodat de griffier de bevoegdheden die uit de functie voortvloeien, kan uitoefenen. 
Met andere woorden de arbeidsovereenkomst heeft betrekking op de arbeidsrelatie, het 
aanwijzingsbesluit geeft de wettelijke bevoegdheden die bij de functie van griffier horen.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE
Niet van toepassing.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL 
Voorzien in de vacature die door het vertrek van de heer A.J.M. Anthonissen ontstaat.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN
Niet van toepassing. 

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE
-

RISICO’S 
-

FINANCIËN 
-
DUURZAAMHEID
Niet van toepassing. 

PARTICIPATIE
-

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 

BIJLAGEN
-
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ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
-

Werkgeverscommissie gemeente Bergen nh,

S.A. (Solita) Groen-Bruschke
voorzitter
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