GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD
Datum

:

11 april 2022

Voorstel van

:

de werkgeverscommissie griffie

Onderwerp

:

Aanwijzing plaatsvervangers griffier

Samenvatting:
Voorgesteld wordt om drie plaatsvervangend griffiers aan te wijzen conform artikel 107d van de
Gemeentewet.
Voorgesteld besluit:
Ton Keijzers, Garrelt de Graaf en Etienne Franken aan te wijzen als respectievelijk 1e, 2e en 3e
plaatsvervangend griffier van de gemeente Boekel per 12 mei 2022.
Onder de volgende voorwaarden:
a. Er kan een beroep worden gedaan op een plaatsvervanger wanneer de griffier door belet
of ontstentenis niet aanwezig kan zijn bij een raadsvergadering van de gemeenteraad van
de gemeente Boekel.
b. De in dit besluit bedoelde plaatsvervanging is niet breder dan technische ondersteuning
tijdens een raadsvergadering.
c. De aanwijzing van een plaatsvervanger eindigt wanneer de plaatsvervanger hiertoe
verzoekt.
Inleiding/probleemstelling:
De gemeentewet bepaalt dat de raad de vervanging van de griffier regelt. Op dit moment is dit niet
geregeld in Boekel.
Beoogd resultaat:
Door drie plaatsvervangers te benoemen wordt voldaan aan artikel 107d van de Gemeentewet en
ontstaat de mogelijkheid voor de raad te vergaderen met de aanwezigheid van een griffier
wanneer de griffier van Boekel niet aanwezig kan zijn bij een raadsvergadering door belet of
ontstentenis.
Argumenten:
Op dit moment is er geen door de raad aangewezen plaatsvervangend griffier en daarmee ook
geen vervanging voor de griffier geregeld. Door drie (plaatsvervangend) griffiers uit de regio aan
te wijzen wordt hierin voorzien. Een plaatsvervangend griffier zal tijdens een raadsvergadering als
technisch griffier waarnemen.
Ton Keijzers, de plaatsvervangend griffier van de gemeente Land van Cuijk, Garrelt de Graaf, de
griffier van de gemeente Maashorst en Etienne Franken, de griffier van de gemeente Meierijstad
zijn bereid gevonden om plaats te nemen in een ‘poule’ van plaatsvervangers. De
werkgeverscommissie is hen hier zeer erkentelijk voor.
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Financiële gevolgen en dekking:
N.V.T.
Risico’s:
N.V.T.
Uitvoering en evaluatie:
Indien de situatie zich voor doet dat er een beroep gedaan moet worden op een van de
plaatsvervangers zal de griffier of de voorzitter van de Werkgeverscommissie griffie contact
leggen met een van hen.
Voorstel:
Ton Keijzers, Garrelt de Graaf en Etienne Franken aan te wijzen als respectievelijk 1e, 2e en 3e
plaatsvervangend griffier van de gemeente Boekel per 12 mei 2022.
Onder de volgende voorwaarden:
a. Er kan een beroep worden gedaan op een plaatsvervanger wanneer de griffier door belet
of ontstentenis niet aanwezig kan zijn bij een raadsvergadering van de gemeenteraad van
de gemeente Boekel.
b. De in dit besluit bedoelde plaatsvervanging is niet breder dan technische ondersteuning
tijdens een raadsvergadering.
c. De aanwijzing van een plaatsvervanger eindigt wanneer de plaatsvervanger hiertoe
verzoekt.
Namens de Werkgeverscommissie griffie,
De voorzitter,

A.J.P.M. van Eert – van de Ven

Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
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