
Procedurevoorstel Werving & Selectie griffier. 

 

De huidige raadsgriffier, de heer J.L.de Jong, heeft te kennen gegeven per  

1 mei 2018  ontslag te nemen uit zijn functie. Dit  i.v.m. een benoeming elders. 

Dit houdt in dat op korte termijn gestart dient te worden met de werving en selectie van een nieuwe 

raadsgriffier voor de gemeente Tynaarlo. 

De gemeentewet bepaalt o.m. : 

Art. 107: De raad benoemt de griffier. 

Art.107a lid 2: De Raad stelt in een instructie nadere regels over de taak en bevoegdheden van de 

griffier. 

 

De vigerende instructie voor de griffier van de gemeente Tynaarlo dateert van 12 augustus 2002 

De vigerende functieomschrijving voor de griffier dateert van 1 mei 2006. 

Mede gezien de vele veranderingen m.b.t. raad en griffie lijkt het wenselijk zowel de instructie als de 

functiebeschrijving te actualiseren. Het aanstellen van een nieuwe griffier is daarvoor een passende 

gelegenheid. 

De raad heeft bij besluit d.d. 8 november 2011 haar werkgeverstaken gedelegeerd aan een 

werkgeverscommissie. Bij raadsbesluit d.d. 13 mei 2014 bestaat deze commissie uit de raadsleden: 

De heer J.J. van Heukelum, voorzitter 

De heer A.T.W.J. Jennekens 

De heer H. van den Born. 

 

De vigerende verordening werkgeverscommissie bepaalt voor de werkgeverscommissie o.m.: 

Art.1 lid 1: De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van griffie zoals die 

door de raad aan haar zijn gedelegeerd. 

Art.1 lid 2: Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en 

uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen. 

Van de delegatie van de werkgeverstaken aan de werkgeverscommissie is bij wet expliciet uitgesloten 

het gestelde in art. 107 van de  de gemeentewetwet: 

Art 107: De raad benoemt de griffier. Hij is tevens bevoegd de griffier te schorsen en te ontslaan. 

Art.107a lid 2: De raad stelt in een instructie nadere regels over de taak en bevoegdheden van de 

griffier. 

Art.107d lid 1: De raad regelt de vervanging van de griffier. 

Art.107e lid 1: De raad kan regels stellen over de organisatie van de griffie. 

Op basis van bovenstaande regelingen zijn de taken van de  werkgeverscommissie beperkt tot het 

treffen van voorbereidende werkzaamheden voor het aanstellen en benoemen van een nieuwe 

griffier door de raad, waaronder het wijzigen van de functieomschrijving en de instructie voor de griffier 

Bij het aftreden van de huidige raad eindigt echter ook de samenstelling van de huidige 

werkgeverscommissie. Het benoemen en inwerken van een nieuwe werkgevers commissie zal een 



niet wenselijke vertraging van de werving- en selectie procedure met zich mee brengen. Teneinde  

een dergelijke vertraging te voorkomen en de continuïteit van de procedure te garanderen stelt de 

werkevers commissie de raad voor : De huidige werkgeverscommissie te benoemen als selectie 

commissie en deze commissie aan te vullen met de voorzitter van de raad en  twee medewerkers van 

de griffie    

Derhalve stelt de werkgeverscommissie de raad voor de volgende besluiten te nemen:  

1. De huidige werkgeverscommissie te benoemen als selectiecommissie en aan deze  

    commissie als adviseurs toe te voegen de voorzitter van de raad en twee medewerkers   

    van  de griffie;  

2. Het voorliggende gewijzigde functieprofiel voor de griffier vast te stellen; 

3 .De voorselectie van de werving en selectie van een nieuwe griffier voor de raad van de  

    gemeente Tynaarlo uit te besteden aan een ter zake kundig extern bureau voor werving  

    en selectie; 

4. De kosten van de werving- en selectieprocedure ten laste te brengen aan de begroting     

    van de raad. 

5. Deze selectiecommissie te belasten met de volgende werkzaamheden: 

    a. Het selecteren en contracteren van een onder punt 3 genoemd bureau; 

    b. In samenwerking met het voornoemde bureau een procedurevoorstel voor de werving  

        en selectie opstellen en aan de raad voorleggen; 

    c. Het opstellen van een instructie voor de griffier en deze aan de raad ter vaststelling  

        voorleggen. 

                              


