
Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt: 5a

Onderwerp: Vervangingsregeling griffie

Datum: 14 februari 2023

Portefeuillehouder: L. Broere

Decosnummer: 1545

Informant: J. Leegwater
j.leegwater@dalfsen.nl
(0529) 488 230

Voorstel:
1. Mw. mr. M van Spijker aan te wijzen als 1e plaatsvervangend griffier.
2. Mw. S. Kiewiet-de Wit aan te wijzen als commissiegriffier en 2e plaatsvervangend griffier.



Inleiding: 
De raad is werkgever van de ambtenaren die op de griffie werkzaam zijn. In de afgelopen periode zijn 
vacatures ontstaan wegens het vertrek van griffiemedewerker mw. Olde Bijvank en plaatsvervangend 
griffier dhr. Doornewaard. Deze vacatures hebben we kunnen opvullen. 
 
Argumenten:
Met de griffiemedewerker is een arbeidsovereenkomst afgesloten
De griffier is namens de werkgeverscommissie een arbeidsovereenkomst aangegaan met mw. 
Kooijman voor de functie van griffiemedewerker voor 24 uur per week. Dit vraagt niet om nadere 
besluitvorming door de raad. Ter vergadering zal zij ten overstaan van de raad de verklaring en 
belofte afleggen. 

De uitoefening van bevoegdheden als (commissie)griffier vereist een aanwijzingsbesluit
De arbeidsovereenkomsten van de op de griffie werkzame ambtenaren kunnen niet als grondslag 
dienen voor de uitoefening van bevoegdheden die volgen uit het publiekrecht. Daar is een 
aanwijzingsbesluit van de raad voor nodig. De arbeidsovereenkomst heeft betrekking op de 
arbeidsrelatie, het aanwijzingsbesluit geeft de bevoegdheid de bevoegdheden die uit de functie 
voortvloeien uit te oefenen. 

De raadsadviseur was aangewezen als tweede plaatsvervangend griffier, dhr. Doornewaard was de 
eerste plaatsvervanger. Het ligt voor de hand om mw. Van Spijker nu aan te wijzen als eerste 
plaatsvervanger. Om kwetsbaarheid op de griffie te verminderen wordt voorgesteld om mw. Kiewiet-de 
Wit ook aan te wijzen als één van de plaatsvervangers van de griffier en als commissiegriffier. Bij 
afwezigheid van de griffier of mw. Van Spijker kan zij de raad of zijn commissies dan bijstaan. Mw. 
Kiewiet zal ter vergadering de eed afleggen. 

De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum waarop de uitoefening van de functie 
als commissiegriffier of plv. griffier geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden of als de 
arbeidsovereenkomst met de gemeente Dalfsen is geëindigd.

Kanttekeningen en alternatieven
Geen. 

Financiële dekking:
De kosten voor Mw. Kooijman vallen binnen de salarisbegroting van de griffie. Voor de tijd die mw. 
Kiewiet als (commissie)griffier besteedt, ontvangt zij een vergoeding. Vooralsnog valt deze eveneens 
binnen bestaande budgetten. 

Communicatie en vervolg:
De betrokken medewerkers ontvangen een afschrift van het besluit. 

Bijlagen:
Geen. 

De werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Dalfsen,

de voorzitter,
L. Broere



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie d.d. 14 februari 2023, nummer 1545;

overwegende dat:
- de raad verantwoordelijk is voor het uitoefenen van werkgeverstaken voor de griffier en de op 

de griffie werkzame ambtenaren;

gelet op artikel 107 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. Mw. mr. M van Spijker aan te wijzen als 1e plaatsvervangend griffier.
2. Mw. S. Kiewiet-de Wit aan te wijzen als commissiegriffier en 2e plaatsvervangend griffier.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 20 februari 
2023.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater


