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Onderwerp
De vervanging van de raadsgriffier

Gevraagd besluit
Mevrouw R.J. Puite te benoemen als plaatsvervangend raadsgriffier

Wat willen wij hiermee bereiken?
Bij tijdelijke afwezigheid van de raadsgriffier dient zijn rol bijvoorbeeld tijdens de raadsvergadering 
te worden ingevuld. Voorgesteld wordt om mw. R.J. Puite te benoemen als plaatsvervangend 
raadsgriffier.

Waarom komen we nu met dit voorstel?
Tot nu toe was de vervanging van de raadsgriffier bij tijdelijke afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte 
of vakantie geregeld buiten de griffie. Twee medewerkers van het team Juridische Zaken waren 
benoemd tot plaatsvervangers, omdat de griffie naast de griffier bestond uit griffiemedewerkers. In 
het voorjaar van 2019 is de formatie van de griffie herzien en is ruimte gecreëerd voor een 
raadsadviseur die op termijn ook de plaatsvervangend raadsgriffier zou worden. Op 1 november 
2019 is mw. R.J. Puite op de griffie aangenomen als raadsadviseur, nu zij een jaar werkzaam is op 
de griffie, wordt voorgesteld om haar ook tot plaatsvervangend griffier te benoemen. Overigens 
betekent dit uiteraard niet dat bij vertrek van de griffier mw. R.J. Puite automatisch ook de nieuwe 
griffier wordt. Bij vertrek van de raadsgriffier wordt er een sollicitatieprocedure gestart.

Wanneer gaan we het uitvoeren?
De benoeming gaat in zodra de raad ermee heeft ingestemd.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.

Namens de werkgeverscommissie,
Dhr. R.C.G.M. Spekschate,             
voorzitter



Raadsbesluit nr.

Betreft: De vervanging van de raadsgriffier

Raadsvoorstel De vervanging van de raadsgriffier

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Overwegende dat het de voorkeur geniet de tijdelijke vervanging van de griffier binnen de griffie te regelen;

Gelet op artikel Gemeentewet artikel 107d;

B E S L U I T:

Mevrouw R.J. Puite te benoemen als plaatsvervangend raadsgriffier

Vries, 17 november 2020

De raad voornoemd,

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

P. Koekoek, griffier


