GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD
Datum

: 6 oktober 2022

Voorstel van

: werkgeverscommissie griffie

Onderwerp

: benoeming interim-griffier

Portefeuillehouder : n.v.t.

Samenvatting:
Naar aanleiding van het uitvallen van de huidige griffier en de griffiemedewerker, is de griffie van
gemeente Boekel niet meer bemenst. Dit is aanleiding geweest om, totdat de griffier hersteld is,
een beroep te doen op een interim-kracht.
Een eerste gespreksronde met drie kandidaten vond plaats tijdens het zomerreces. Er is met drie
kandidaten gesproken door de burgemeester, de gemeentesecretaris en de fractievoorzitter van
DOP. Uit deze gesprekken is Joyce le Comte naar voren gekomen als beoogd interim-griffier. De
Werkgeverscommissie Griffie, bestaande uit de fractievoorzitters van de verschillende
raadsfracties heeft in een tweede gesprek kennis kunnen maken met Joyce le Comte.
De gevoerde gesprekken zijn aanleiding geweest voor dit raadsvoorstel waarin u gevraagd wordt
Joyce le Comte te benoemen tot interim-griffier.

Voorgesteld besluit:
Besloten wordt om mevrouw Joyce le Comte tijdelijk, met ingang van 1 september 2022 tot 23
december 2022, te benoemen tot interim-griffier voor 20 uur per week.
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Beoogd resultaat:
Met de benoeming van een interim-griffier voldoet uw raad aan de verplichting gesteld in art 100
lid 1 van de Gemeentewet en zijn de ondersteuning van de raad en daarmee de primaire
raadsprocessen geborgd totdat de griffie weer op sterkte is.
Kader:
• Artikel 100 lid 1 van de Gemeentewet stelt verplicht dat er in iedere gemeente een griffier
moet zijn.
• Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in
werking getreden. Ambtenaren vallen niet langer onder de Ambtenarenwet, maar onder het
Burgerlijk Wetboek, zoals ook werknemers in het bedrijfsleven.
Kanttekeningen:
- De opdracht van de interim-griffier loopt zoals vermeld tot 23 december a.s. Wanneer de
huidige griffier op dat moment niet hersteld is, kan uw raad besluiten de opdracht van mw.
Joyce le Comte te verlengen of een andere interim-griffier te benoemen. In dat geval wordt een
nieuw raadsvoorstel aan u voorgelegd.
- Zoals opgemerkt is ook de griffiemedewerker door ziekte uitgevallen. Op dit moment is nog
niet duidelijk wanneer zij weer kan re-integreren. Dit betekent dat er ook voor deze functie
gezocht wordt naar vervanging. Naar verwachting kan eind september/ begin oktober een
interim-griffiemedewerker aangetrokken worden. Hiervoor zijn verschillende bureaus
benaderd.
Financiële consequenties:
De kosten voor de externe inhuur van de interim-griffier bedragen € 110,00 per uur exclusief
reiskosten en btw. Uitgaande van een maximale inhuurperiode die loopt tot 23 december 2022
bedragen de maximale kosten € 32.000,= exc. btw.

Namens de Werkgeverscommissie Griffie,
de voorzitter,

A.J.P.M. van Eert – van de Ven

Ter inzage voor raads- en burgerleden:
- CV Joyce le Comte
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