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  Raadsvergadering van 3 februari 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 / registratienr.:  

3 februari 2015 

L. Hooghiemstra 

0224 – 210512  

Benoeming griffier 

Domein Burger en Bestuur 

14.111490 

 

 

Samenvatting 

Wegens eervol ontslag van mevrouw E. van der Voorde als griffier is er een vacature ontstaan bij de 

griffie. Deze vacature is intern opengesteld. Twee kandidaten hebben gereageerd. Mevrouw E. 

Zwagerman is als geschikte kandidaat naar voren gekomen.  

 

Voorgesteld besluit 

1. Mevrouw E. Zwagerman  per 1oktober 2014  te benoemen in algemene vaste dienst als 

raadsgriffier van de gemeente Schagen;  

2. de CAR UWO, en overige  rechtspositieregelingen van de gemeente Schagen van toepassing te 

verklaren.  
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Aanleiding 

Ten gevolge van het eervol ontslag van mevrouw E. van der Voorde als griffier,  heeft de 

werkgeverscommissie van de griffie in de zomer van 2014 een wervings- en selectieprocedure 

opgestart om in de ontstane vacature te voorzien. 

  

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Door een nieuwe griffier te benoemen wordt voorzien in de ontstane vacature. 

 

2. Argumenten 

Naar aanleiding van de gevolgde wervings- en selectieprocedure en de gevoerde gesprekken geeft 

de werkgeverscommissie u het advies om mevrouw E. Zwagerman tot griffier te benoemen.  

 

3. Financiën  

De afwikkeling van de benoeming ten aanzien van de vast te stellen beloning etc. is op grond van de 

door u vastgestelde “Verordening werkgeverscommissie Schagen 2013” gedelegeerd aan de 

werkgeverscommissie.   

 

 

 

De werkgeverscommissie, 

namens deze, 

 

 

 

De heer M.A.J. Sanders, voorzitter  
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De raad van de gemeente Schagen, 

 

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie van de griffie ;  

 

gelet op het bepaalde in artikel 107 van de Gemeentewet; 

 

besluit: 

 

1. Mevrouw E. Zwagerman per 1 oktober 2014  te benoemen in algemene vaste dienst als       

raadsgriffier van de gemeente Schagen;  

2. de CAR UWO, en overige  rechtspositieregelingen van de gemeente Schagen van toepassing te 

verklaren.  

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 3 februari 2015. 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

De heer L. Hooghiemstra (wnd.)  

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


