Agendapunt:
Zaaknummer:
Onderwerp
Raadsvoorstel aanwijzing griffier
Datum voorstel
29 augustus 2022

Datum raadsvergadering
13 september 2022

Aan de gemeenteraad,
Voorstel
1. Per 13 september 2022 de heer Frits Harteveld aan te wijzen als griffier, als bedoeld in artikel
107 van de Gemeentewet.
Inleiding
Na het vertrek van Berry van’t Westeinde 1 maart is Ricus Tiekstra aangewezen als griffier a.i. Direct
na de installatie van de nieuwe raad is gestart met de werving van een nieuwe griffier die in de
ontstane vacature moest gaan voorzien.
De procedure is begeleid door een extern bureau, te weten VDH Werving en Selectie. Namens de
gemeenteraad heeft de werkgeverscommissie, aangevuld met de burgemeester als adviseur, als
selectiecommissie gefungeerd. Daarnaast hebben de beide medewerkers van de griffie, samen met
de gemeentesecretaris en de personeelsadviseur voor de griffie, de werkgeverscommissie
geadviseerd.
Bij aanvang van de procedure zijn de fractievoorzitters in de gelegenheid gesteld input te geven voor
het te hanteren profiel van de griffier. Verder is het door de VNG vastgestelde functieprofiel voor
griffiers als uitgangspunt gekozen.
Voorafgaand aan de raadsvergadering van 5 juli j.l. heeft de voorzitter van de werkgeverscommissie
de gemeenteraad mondeling geïnformeerd over de uitkomst van de selectieprocedure.
In de weken na het afronden van de selectieprocedure zijn alle verdere procedurele stappen die
nodig zijn voor het voltooien van de procedure (aanvraag VOG, antecedentenonderzoek, afsluiten
arbeidsovereenkomst) gezet en kan derhalve het besluit tot aanwijzing van Frits Harteveld tot griffier
worden voorgelegd.
Argumenten
1.1 en 1.2 Aanwijzing is wettelijk noodzakelijk
Zonder aanwijzingsbesluit kan de griffier zijn wettelijke taken niet rechtsgeldig uitvoeren. Een
voorbeeld hiervan is dat de griffier dan geen raadsbesluiten kan medeondertekenen.
Vervolg
Met de aanwijzing van Frits Harteveld als griffier, eindigt de aanwijzing van Ricus Tiekstra van
rechtswege. Frits Harteveld zal, onmiddellijk na de aanwijzing, ten overstaan van de voorzitter de eed
of belofte afleggen.
De werkgeverscommissie,
Antoon van Baal, voorzitter
Ambtelijke bijstand:
Zaaknummer:

1

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;
gelezen het voorstel van werkgeverscommissie d.d. 29 augustus 2022
gelet op de Gemeentewet;
besluit:
Per 13 september 2022 de heer Frits Harteveld aan te wijzen als griffier, als bedoeld in artikel 107
van de Gemeentewet;

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 13 september 2022,

, de voorzitter

, de griffier
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