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Gevraagde beslissing(en)
De heer G.J. de Graaf, raadsgriffier, met ingang van 1 augustus 2019 op zijn verzoek eervol ontslag te
verlenen.

Inleiding
De griffier, de heer G.J. de Graaf, is met ingang van 14 november 2016 benoemd tot griffier van de
gemeente Langedijk. De afgelopen jaren heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij het verder
professionaliseren van de griffieondersteuning aan de raad. Wij kijken terug op een interessante en
constructieve samenwerking en danken de heer De Graaf voor zijn inzet voor Langedijk.
Ontslag op eigen verzoek wordt eervol verleend overeenkomstig artikel 8.1 van de CAR/UWO. De
gemeenteraad is op grond van artikel 107 van de Gemeentewet bevoegd tot het benoemen en
ontslaan van de griffier.
Beoogd resultaat
Gevolg geven aan het verzoek van de heer De Graaf.
Argumenten
1.1 Indien een ambtenaar ontslag verzoekt, wordt hem dit eervol verleend.
1.2

De gevraagde ontslagdatum geeft de gemeente voldoende tijd om een opvolger te werven, te
selecteren en aan te stellen.

Kanttekeningen
Geen.
Communicatie
Het vertrek van de heer De Graaf wordt gecommuniceerd in Langedijk Informeert en Binnenlands
Bestuur.
Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.

Financiën
Het ontslag heeft geen financiële gevolgen.
Vervolgstappen
De heer De Graaf wordt via een brief geïnformeerd over de verlening van het ontslag. Daarnaast
wordt een afscheidsmoment georganiseerd. De werkgeverscommissie draagt zorg voor de werving en
selectie van een nieuwe griffier. Zie verder hetgeen is vermeld bij ‘communicatie’.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
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Ontslagverzoek van G.J. de Graaf d.d. 18 april 2019

Bijlagen ter informatie
Niet van toepassing.
De werkgeverscommissie van de gemeente Langedijk d.d. 7 mei 2019,

H. de Graaf
Voorzitter
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Ontslagverzoek raadsgriffier

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie van 7 mei 2019, nummer 63;
gelet op het bepaalde in artikel 8:1 van de CAR/UWO,

b e s l u i t:

de heer G.J. de Graaf, raadsgriffier, met ingang van 1 augustus 2019 op zijn verzoek eervol ontslag te
verlenen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juni 2019.
de plaatsvervangend raadsgriffier,

N.A.J. Rutgers-Segers

de voorzitter,

L.A.M. Kompier

Bijlage 1

Van: Garrelt de Graaf
Verzonden: donderdag 18 april 2019 09:34
Aan:
Onderwerp: Persoonlijk bericht Garrelt
Cc:
-

Burgerraadsleden
Collegeleden
Afdelingsmanagers

Beste raadsleden,
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik kreeg de kans om een carrièrestap te
maken die ik niet voorbij kon laten gaan en die kans heb ik gegrepen.
Ik heb er wel heel lang over nagedacht, gewikt en gewogen, maar na een positieve
sollicitatieronde heb ik gisteravond met een goede uitkomst gesproken over de
arbeidsvoorwaarden voor mijn nieuwe baan.
Dat ik mijn loopbaan elders zal vervolgen zie ik echter ook als een mogelijkheid om voor u
als vooruitgeschoven post te fungeren in de nieuw te vormen gemeente. Ik word namelijk de
nieuwe raadsgriffier van Heerhugowaard.
Vanwege de vele projecten die er op dit moment lopen, die ik graag nog met u naar een
volgend stadium breng, vraag ik u om mij eervol ontslag te verlenen per 1 augustus 2019.
Welke mooie kansen u mij geboden hebt om mijzelf te kunnen ontwikkelen, de zeer prettige
werkrelatie die ik met u heb en hoe geweldig u de ontwikkelingen afwoog die ik aan u
voorstelde, zal ik op een ander moment delen.
Voor nu, de komende maanden blijf ik uw griffier, daarna hoop ik dat u mij wilt zien als
verbindende factor op weg naar een nieuwe, mooie en bevlogen toekomst.
Ter degen ben ik mij er van bewust dat bovenstaande stap als wat ongemakkelijk
beschouwd kan worden, zo voelde het voor mij ook. Ook snap ik dat het allerlei vragen op
zou kunnen roepen. Maar deze stap heeft niets met u te maken en ook niet met de
bestuurlijke weg die u aan het bewandelen bent. Deze stap heeft er enkel en alleen mee te
maken dat het goed past in mijn persoonlijke visie op het verdere verloop van mijn carrière.
Door samenloop van omstandigheden is deze volgende stap bij uw goede buur.
Ik kijk uit naar een goede samenwerking in de komende maanden en een mooie toekomst
daarna.
Hartelijke groet,
Garrelt de Graaf

drs. G.J. (Garrelt) de Graaf | Griffier
 +31 (0)226 334607 en +31 (0)6 82918318 |  griffie@gemeentelangedijk.nl |
 https://bestuur.gemeentelangedijk.nl/
In even weken op vrijdag afwezig.
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