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 Raadsvergadering van 19 december 2017  

Behandelaar

Telefoonnr.

Domein

Registratienr.

Onderwerp

  

L. Hooghiemstra 

0224 – 210 512 

Domein Burger en Bestuur 

17.073798 

benoeming en beëdiging griffiemedewerker 

 

 

 

 

Publiekssamenvatting 
De personele invulling van de functie griffiemedewerker van de griffie wordt nu via detachering 

verzorgd door een medewerkster uit de gemeentelijke organisatie. Dit betekent dat de personele 

invulling van de functie griffiemedewerker formeel niet bij de griffie is ondergebracht. Door nu de 

personele  invulling van deze functie bij de griffie onder te brengen, ontstaat er een formele relatie 

met de werkgeverscommissie en de griffier. 

 

Gevraagde besluit 
Mevrouw J.L. Kooij per 19 december te benoemen als griffiemedewerker in algemene vast dienst van 

de gemeente Schagen.  

 

Aanleiding 
Mevrouw Kooij werkt vanaf 1 juli 2015 formeel als secretaresse bij de afdeling Middelen van de 

gemeente en is vanuit die functie al geruime tijd bij de griffie gedetacheerd voor de invulling van de 

functie griffiemedewerker. Aangezien zij inmiddels volledig voor de griffie werkt en zij haar 

werkzaamheden naar tevredenheid verricht is een benoeming bij de griffie een logisch vervolg. 

 

Belang 
Door de personele invulling van functie griffiemedewerker formeel bij de griffie onder te brengen zal 

deze onder de werkgeverscommissie  vallen en wordt de griffier de direct leidinggevende. 

 

Centrale vraag 
Is de raad bereid de invulling van de administratieve ondersteuning formeel bij de griffie onder te 

brengen. 

 

Kader 
Alleen de raad is bevoegd de op de griffie werkzame ambtenaren te benoemen. 

 

Argumentatie 
De griffie is een organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie die rechtstreeks valt 

onder de gemeenteraad. De raad heeft de meeste van zijn bevoegdheden gedelegeerd aan de 

Wekgeverscommissie.  Nu mevrouw Kooij alleen nog werkzaamheden voor de raad en de griffie 

verricht is er geen aanleiding meer haar langer vanuit de ambtelijke organisatie te detacheren bij de 

griffie. Met haar benoeming tot medewerker griffie is formeel de vacature ingevuld.  Dit schept 

duidelijkheid voor de organisatie en de medewerker. 
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Draagvlak 
Dit voorstel heeft de instemming van de Werkgeverscommissie en mevrouw Kooij. 

 

Financiële consequenties 
Er zijn geen extra financiële consequenties.  

 

Communicatie van het besluit 
Na uw besluit tot benoeming mevrouw Kooij hier schriftelijk van op de hoogte stellen. 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stel ik u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

raadsgriffier van de gemeente Schagen 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

 

 

 

 


