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Agendapunt: 
Zaaknummer:  
 
Onderwerp 
Raadsvoorstel aanwijzing griffier en tweede plaatsvervangend griffier 
 

Datum voorstel Datum raadsvergadering   
14 februari 2022 22 februari 2022   

Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 

1. Per 1 maart 2022 de heer H.D. (Ricus) Tiekstra aan te wijzen als griffier, als bedoeld in artikel 
107 van de Gemeentewet. 

2. Per 1 maart 2022 de heer C. (Carlo) Zwartendijk aan te wijzen als tweede plaatsvervangend 
griffier als bedoeld in artikel 107d van de Gemeentewet. 

3. De werkgeverscommissie te belasten met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 
Inleiding 
Met het vertrek van de huidige griffier per 1 maart is gekozen voor een tijdelijke invulling van de 
griffiersfunctie. Deze griffier moet formeel worden aangewezen door de raad. De 
werkgeverscommissie heeft na een selectieprocedure besloten de heer Ricus Tiekstra aan te stellen 
als interim-griffier.  
De raad wijst de griffier aan. De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de 
uitoefening van de functie van griffier geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de 
betreffende ambtenaar.  
De raad wijst ook de vervangend griffier aan. Op dit moment is Ingrid van Breda aangewezen als 
enige plaatsvervangend griffier. Om de kwetsbaarheid te verminderen wordt voorgesteld om ook de 
heer Zwartendijk te benoemen als plaatsvervangend griffier. 
 
Argumenten 
1.1 en 1.2 Aanwijzing is wettelijk noodzakelijk 
Zonder aanwijzingsbesluit kan de interim griffier zijn wettelijke taken niet rechtsgeldig uitvoeren. 
Een voorbeeld hiervan is dat de griffier dan geen raadsbesluiten kan medeondertekenen. Ook de 
plaatsvervangend griffier moet door de raad worden aangewezen. 
 
Vervolg 
De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie 
van (plaatsvervangend) griffier geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de 
interim of plaatsvervangend griffier. De interim griffier legt in de raadsvergadering van 22 februari 
2022, ten overstaan van de voorzitter van de raad, de verklaring en belofte af. 
 
De werkgeverscommissie, 
 
 
Sjaak Sperber, voorzitter  



Agendapunt:  
 
 
 

 
 
 
 

Zaaknummer 2022-004140  2 

De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van werkgeverscommissie d.d. 16 februari 2022 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
1. Per 1 maart 2022 de heer H.D. (Ricus) Tiekstra aan te wijzen als griffier, als bedoeld in artikel 107 

van de Gemeentewet; 
2. Per 1 maart 2022 de heer C. (Carlo) Zwartendijk aan te wijzen als tweede plaatsvervangend 

griffier als bedoeld in artikel 107d van de Gemeentewet. 
3. De werkgeverscommissie te belasten met de verdere uitvoering van dit besluit. 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 22 februari 2022. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 
 

 


