Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt:

7

Onderwerp:

Benoeming plaatsvervangend griffier

Datum:

30 januari 2019

Portefeuillehouder:

ir. L.M. Nijkamp

Decosnummer:

885

Informant:

drs. J. Leegwater
griffie@dalfsen.nl
(0529) 488 230

Voorstel:
dhr. G.R. Doornewaard te benoemen tot plaatsvervangend griffier per 1 maart 2019.

2

Inleiding:
In de gemeentewet is in artikel 107b bepaald dat de griffier in de vergadering van de raad aanwezig is.
Huidig plaatsvervangend griffier Henry van der Woude is door het college per 1 maart 2019 benoemd
als directeur/adjunct-gemeentesecretaris. De functies van (plv) secretaris en (plv) griffier zijn wettelijk
niet verenigbaar. In verband met de continuïteit is het noodzakelijk dat er een nieuwe
plaatsvervangend griffier benoemd wordt.
Argumenten:
Bevoegdheid ligt bij de raad
De raad is bevoegd de vervanging van de griffier te regelen (artikel 107d Gemeentewet). Omdat het
een benoeming op voordracht betreft, kan de raad alleen voor of tegen stemmen. De stemming vindt
schriftelijk plaats, op grond van artikel 31 Gemeentewet is de stemming geheim.
Benoeming op voordracht
De vacature van plaatsvervangend griffier is in eerste instantie intern uitgezet. In het presidium van
november 2018 is besloten dat de selectiecommissie bestaat uit de werkgeverscommissie, aangevuld
met mw. Haarman en de griffier. Er hebben 3 kandidaten gereageerd, de selectiecommissie heeft
unaniem besloten om uit deze kandidaten dhr. drs. G.R. (Jarno) Doornewaard voor te dragen voor
benoeming.
Vereisten
Er zijn een aantal wettelijke eisen aan de griffier, die ook gelden voor de plaatsvervangend griffier.
Diens nevenfuncties worden daarom ook openbaar gemaakt. Dhr. Doornewaard voldoet aan de
gestelde eisen. Zijn hoofdfunctie is strategisch adviseur bij de gemeente Dalfsen.
Financiële dekking:
Aan de benoeming zijn geen kosten verbonden. Het gaat om incidentele vervanging.
Communicatie en vervolg:
Dhr. Doornewaard zal (na benoeming) ten overstaan van de raad de eed afleggen in handen van de
voorzitter.
Bijlagen:
CV en motivatiebrief Jarno Doornewaard (vertrouwelijk)

Namens de selectiecommissie,

de voorzitter,
i.r. L.M. Nijkamp

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van de selectiecommissie d.d. 30 januari 2018, nummer 885;
overwegende dat het wenselijk is in de benoeming van de griffier te voorzien;
gelet op artikelen 107 tot en met 107d van de Gemeentewet;

besluit:
dhr. drs. G.R. Doornewaard (Jarno) te benoemen tot plaatsvervangend griffier per 1 maart 2019.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
25 februari 2019.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

