Gemeente Langedijk

Raadsvergadering

: 19 november 2013

Agendanummer

: 6

Portefeuillehouder

: N.v.t.

Afdeling

: Griffie

Opsteller

: J. (Hans) van den Bogaerde

Voorstel aan de raad

Onderwerp

:

Benoeming forumgriffier/raadsadviseur
(68)

Programma

:

Bestuur en Burgers

Gevraagde beslissing:
1. de benoeming van de heer J.H. Spaak als forumgriffier/raadsadviseur per 1 december
2013 uit te breiden met 23 uur per week;
2. de raadsadviseur/forumgriffier mandaat te verlenen om – in geval van ontstentenis van
de griffier - namens hem stukken die uitgaan van de raad (mede) te ondertekenen.

Aanleiding/vraagstelling:
De vacature raadsadviseur/forumgriffier voor 23 uur is als interne vacature bekendgemaakt.
Vanuit de werkgeverscommissie is een selectiecommissie gevormd, aangevuld met de
griffier en een consulent P&O. O p basis van de binnengekomen reacties is een
sollicitatiegesprek gevoerd met de heer J.H. Spaak. De heer Spaak is reeds voor 5 uur
werkzaam als raadsadviseur/forumgriffier. De selectiecommissie heeft naar aanleiding van
het sollicitatiegesprek besloten u voor te stellen in de vacature te voorzien door de
benoeming van de heer Spaak met 23 uur uit te breiden. De benoemingsomvang wordt dan
totaal 28 uur.
Omdat het kan voorkomen dat de griffier wegens ontstentenis niet in staat is de stukken die
uitgaan van de raad te ondertekenen – te denken valt bijvoorbeeld aan afschriften van
bestemmingsplannen e.d. – en het weinig efficiënt is de (externe) plaatsvervang end griffier
alsdan te laten overkomen, wordt u voorgesteld de bevoegdheid als bedoeld in artikel 32a
van de Gemeentewet in mandaat te verlenen aan de forumgriffier/raadsadviseur. Uiteraard
geldt het mandaat binnen de hierboven geschetste context.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
N.v.t.

Financiële aspecten:
In de begroting is rekening gehouden met de personeelslasten.

Overleg/inspraak/zienswijzen:
De werkgeverscommissie oefent de werkgeversfunctie voor de griffie uit namens de raad.

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
N.v.t.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
N.v.t.

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
N.v.t.

Zuid-Scharwoude, 23 oktober 2013
De voorzitter van de Werkgeverscommissie,

B.J.N. Fintelman
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie van 23 oktober 2013, nummer 68;
gelet op artikel 107d en 32a van de Gemeentewet;

besluit:

1. de benoeming van de heer J.H. Spaak als forumgriffier/raadsadviseur per 1 december
2013 uit te breiden met 23 uur per week;
2. de raadsadviseur / forumgriffier mandaat te verlenen om - ingeval van ontstentenis van
de griffier - namens hem stukken die uitgaan van de raad (mede) te ondertekenen.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 19 novem ber 2013.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

J. van den Bogaerde

