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Aanwijzing plaatsvervangend raadsgriffier
(57)

Gevraagde beslissing(en)
1.
2.

beslispunt 1 van het raadsvoorstel “Benoeming plaatsvervangend raadsgriffier” (52) van 8
september 2020 in te trekken;
de loco-griffier van de gemeente Heerhugowaard, dhr. H. Wijnveen, met ingang van 6 oktober
2020 aan te wijzen als plaatsvervangend raadsgriffier van de gemeenteraad van Langedijk.

Inleiding
De plaatsvervangend griffier is per abuis in het voorstel van 8 september 2020 door de raad benoemd.
Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. In
het verlengde is artikel 107 Gemeentewet per 1 januari 2020 gewijzigd. Er wordt thans gesproken van
aanwijzing van de griffier. Het is belangrijk om besluitvorming hierop aan te laten sluiten.
Beoogd effect
De plaatsvervangend griffier aan te wijzen in lijn met artikel 107 van de Gemeentewet.
Argumenten
1.1 Alvorens een nieuw besluit genomen kan worden dient een eerdere beslissing ingetrokken
te worden
2.1 Door de aanwijzing van de heer Wijnveen neemt de raad een besluit conform artikel 107
van de Gemeentewet.
.
Kanttekeningen
Niet van toepassing.
Communicatie
Er zal geen nadere communicatie over dit besluit plaatsvinden.
Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.

Financiën
Er is afgesproken dat er geen geldelijke gevolgen aan deze aanwijzing verbonden zijn.
Vervolgstappen
De heer Wijnveen wordt schriftelijk geïnformeerd over zijn aanwijzing tot plaatsvervangend griffier.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Niet van toepassing.
Bijlagen ter informatie
Niet van toepassing.

De werkgeverscommissie
H. de Graaf
voorzitter
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Aanwijzing plaatsvervangend raadsgriffier

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van de griffier 22 september 2020, nummer 57;
b e s l u i t:
1.
2.

beslispunt 1 van het raadsvoorstel “Benoeming plaatsvervangend raadsgriffier” (52) in te trekken;
de loco-griffier van de gemeente Heerhugowaard, dhr. H. Wijnveen, met ingang van 6 oktober
2020 aan te wijzen als plaatsvervangend raadsgriffier van de gemeenteraad van Langedijk.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 oktober 2020.
de raadsgriffier

de voorzitter

R. Vennik

L.A.M. Kompier

