Aan: de gemeenteraad

Vergadering: 27 januari 2020
Agendapunt:

Onderwerp: Aanwijzing nieuwe griffier

STATUS RAADSVOORSTEL
Besluit van de raad.

Samenvatting:
De heer N.H.P. Vintcent aanwijzen als nieuwe griffier bij de gemeente Beesel.
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1. Aanleiding

Door het vertrek van de vorige griffier, mevr. E. Apeldoorn-Feijts, is de werving opgestart voor een
nieuwe griffier.

2. Uitgangssituatie en doelstelling
De werving voor een nieuwe griffier is afgerond. De raad wordt gevraagd de nieuwe griffier aan te
wijzen.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
Niet van toepassing.

4. Toelichting
Aanwijzing nieuwe griffier
In samenspraak met de werkgeverscommissie griffie is de procedure opgestart om een nieuwe griffier
aan te wijzen.
Na een tweetal gespreksrondes, ondersteund door een ontwikkel assessment, heeft de
selectiecommissie, unaniem, de keuze voor de nieuwe griffier aangegeven.
Voorgesteld wordt dan ook om de heer N.H.P. Vintcent, wonende te Herten, aan te wijzen in de
functie van griffier van de gemeente Beesel.
We gaan met de heer Vintcent een tijdelijk contract aan voor de duur van één jaar, in een fulltime
functie (1 fte) per week.
De ingangsdatum wordt 1 maart 2020.
De concept arbeidsovereenkomst ligt voor uw raad ter inzage.
Bij goed functioneren, blijkende uit de ontwikkelgesprekken die de werkgeverscommissie met de heer
Vintcent heeft in dit jaar, zal er een contract voor onbepaalde tijd worden aangeboden.

a.

Financieel
De personeelslasten zijn opgenomen in de begroting 2020.

b.

Juridisch
Ingevolge artikel 107 Gemeentewet wijst de raad de griffier aan.

c.

Risico’s
N.v.t.

5. Visie Blij in Beesel
N.v.t.

6. Toegankelijkheid
N.v.t.

7. Duurzaamheid
N.v.t.
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8. Voorstel
De heer N.H.P. Vintcent aan te wijzen als griffier van de gemeente Beesel met ingang van 1 maart
2020;
De beëdiging zal in de raadsvergadering van 27 januari 2020 plaatsvinden.

Reuver, 21 januari 2020
De werkgeverscommissie Griffie,
Voorzitter,
W.M. Killaars-Schoolmeesters

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 27 januari 2020.

griffier,
P. Moors

Meegezonden:

voorzitter,
drs. W.G.H.M. Rutten

Aanwijzing in functie griffier N. Vintcent door gemeenteraad 27.01.2020
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