
Zaaknummer: 1264920

Raadsvergadering d.d. 8 maart 2022  agendapunt 14

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 2 maart 2022

Werkgeverscommissie De heer R.C.G.M. Spekschate (voorzitter)
Mevrouw C.E. Kardol
De heer J.J. Vellinga

Behandelend ambtenaar: I. Been
Doorkiesnummer: 733
E-mail adres: i.been@tynaarlo.nl
Bijlage(n): - 

Onderwerp
Aanwijzingsbesluit griffier

Gevraagd besluit
1. Mevrouw R.J. Puite met ingang van 8 maart 2022 aan te wijzen als griffier.

Waarom komen we nu met dit voorstel?
Per 27 september 2021 is ontslag verleend aan de griffier, de heer P. Koekoek, in verband met zijn benoeming 
in de functie van gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Tynaarlo. Gelet op artikel 107 
van de Gemeentewet wijst de gemeenteraad een nieuwe griffier aan. In dit voorstel wordt u voorgesteld tot 
aanwijzing over te gaan.

Wat ging er aan vooraf?
Op 14 september heeft de raad de huidige werkgeverscommissie benoemd als selectiecommissie en is het 
functieprofiel vastgesteld. De selectiecommissie bestaat uit de raadsleden de heer Spekschate, mevrouw 
Kardol en de heer Vellinga. Op grond van de Werkgeversverordening gemeente Tynaarlo is het 
werkgeverschap van de raad ten aanzien van de griffier gedelegeerd aan deze commissie. Daarnaast behoort 
tot de bevoegdheid van deze commissie ook de voorbereiding en uitvoering van de overige  tot het 
werkgeverschap van de raad behorende besluiten (artikel 2). Van de delegatie van de werkgeverstaken aan de 
werkgeverscommissie is bij wet expliciet uitgesloten de benoeming, schorsing en ontslag van de griffier. (artikel 
107 Gemeentewet). 

De selectiecommissie draagt mevrouw R.J. Puite voor om aan te wijzen als griffier met ingang van 8 maart 
2022 aan te wijzen. De toelichting van de werkgeverscommissie, sollicitatiebrief en het curriculum vitae zijn 
vertrouwelijk in het raadsinformatiesysteem geplaatst. 

Namens de werkverscommissie

De heer R.C.G.M. Spekschate, 
voorzitter



Raadsbesluit nr. 14

Betreft: Aanwijzingsbesluit griffier

Raadsvoorstel 

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie d.d. 2 maart 2022

Gelet op artikel 107 van de gemeentewet

B E S L U I T:

1. Mevrouw R.J. Puite met ingang van 8 maart 2022 aan te wijzen als griffier.

Vries, 8 maart 2022

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen, voorzitter

B. Slofstra Plv. griffier


