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Raadsvoorstel nr. 17-101
Barneveld, 7 december 2017

Benoeming raadsgriffier.

Aan de raad,
Gevraagde beslissing:
1. De heer H.F.B. van Steden per 1 januari 2018 ontslag te verlenen als raadsgriffier.
2. De heer I. Bakker per 1 februari 2018 te benoemen als raadsgriffier.

1. Inleiding
De heer H.F.B. van Steden is sinds juli 2003 raadsgriffier van de gemeente Barneveld. In verband met zijn
benoeming tot gemeentesecretaris van de gemeente Barneveld per 1 januari 2018 zal hij zijn functie als
raadsgriffier beëindigen.
In de vacature die ontstaat door het vertrek van de huidige griffier moet volgens de bepalingen van de
Gemeentewet voorzien worden door de benoeming van een nieuwe functionaris. Overeenkomstig de
afspraken in de werkgeverscommissie heeft hiervoor gelijktijdig interne en externe werving plaatsgevonden.
De selectie van kandidaten is uitgevoerd door de werkgeverscommissie. De burgemeester en de huidige
raadsgriffier zijn als adviseur bij de selectieprocedure betrokken geweest, ondersteund door een
strategische adviseur P&O.
De afgelopen periode heeft de werkgeverscommissie sollicitatiegesprekken gevoerd. De werkgeverscommissie stelt unaniem voor de heer I. Bakker per 1 februari 2018 te benoemen als nieuwe raadsgriffier.
De heer Bakker is 51 jaar, woont in Houten en is sinds februari 2003 werkzaam als griffier van de gemeente
Werkendam.
De heer A. Komdeur, hoofd van de afdeling Bestuur & Dienstverlening zal in de maand januari 2018
optreden als waarnemend griffier. In maart 2003 is hij door uw raad in die hoedanigheid benoemd.
De Gemeentewet bepaalt dat de raad werkgever is van de griffier. Dit betekent dat de raad ook de
arbeidsvoorwaarden voor de griffier vaststelt en voor zover noodzakelijk wijzigt. Met de instelling van een
werkgeverscommissie, in juli 2017, is op praktische wijze invulling gegeven aan het werkgeverschap van de
raad. De regels omtrent taken, bevoegdheden en samenstelling van de werkgeverscommissie zijn
opgenomen in de Organisatieverordening van de gemeenteraad.
De raad dient als werkgever van de griffier een regeling voor arbeidsvoorwaarden voor de griffier vast te
stellen. In juli 2017 heeft uw raad besloten de huidige CAR en alle op de CAR aansluitende regelgeving
(UWO) van de gemeente Barneveld integraal van toepassing te verklaren op de griffier.

De werkgeverscommissie,
de voorzitter,
J. van der Tang

Bijlage:
Sollicitatiebrief met CV van de heer I. Bakker (niet openbaar)

