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Voordracht benoeming nieuwe griffier

Samenvatting
Vanwege pensionering van de huidige griffier per 25 november 2019 is een wervings- en 
selectieprocedure opgestart zodat tijdig in de vacature voor griffier kan worden voorzien. Het 
wervings- en selectieproces is afgerond. De heer G.E.P. Meijer wordt voorgedragen om de vacature 
in te vullen.

Gevraagde besluit
1. Mevrouw E. Zwagerman per 25 november 2019 van rechtswege eervol ontslag te verlenen en per 

25 september 2019 op eigen verzoek uit de functie van griffier te ontheffen en te plaatsen in 
algemene dienst van de griffie ter overbrugging van de periode tot haar pensionering;

2. De heer G.E.P. Meijer met ingang van 2 september 2019 aan te stellen in algemene en tijdelijke 
dienst van de griffie tot 2 september 2020 en per 24 september 2019 te plaatsen in de functie van 
griffier.

Procedure
De selectieprocedure is uitgevoerd door de werkgeverscommissie als vertegenwoordiging vanuit de 
gemeenteraad, waarbij ook de burgemeester, gemeentesecretaris en de medewerkers van de griffie 
zijn betrokken. Daarnaast is de procedure begeleid vanuit P&O.
De heer G.E.P Meijer is als meest geschikt beoordeeld voor de functie van griffier. Conform de 
Gemeentewet heeft iedere gemeente één griffier. Aangezien mevrouw E. Zwagerman heeft 
aangegeven ruimte te willen hebben voor een warme overdracht, daarbij ruimte te willen maken 
voor haar opvolger en haar resterende verlof op te willen nemen tot het moment van pensionering 
op 25 november 2019, stellen wij u voor de heer G.E.P. Meijer in eerste instantie tijdelijk voor een jaar 
aan te stellen in algemene dienst en per 24 september 2019 te plaatsen in de functie van griffier.

Financiën
De afwikkeling van deze personeelsmutaties is op grond
werkgevei^erĞmmissie Schagen 2013” gedelegeerd aan

De wérkgeve/scommissie, 
na ene ris deze,

de heer WrAJ. Sanders

van de door u vastgestelde 
de werkgeverscommissie.
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