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Wat is het voorstel?
Mevrouw A. de Graaf-Gerrits, raadsgriffier van de gemeente Eemnes, met ingang van heden te
benoemen tot loco-griffier.
Waarom ligt het voorstel nu voor?
Van de raad van de gemeente Eemnes is een brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat de heer
J. de Bruijn, griffier van deze gemeente, met ingang van 1 augustus met pensioen is gegaan. Per
dezelfde datum is mevrouw Annemarie de Graaf-Gerrits benoemd tot raadsgriffier.
Waar gaat het voorstel over, wat is de doelstelling en het beoogd effect?
Na de inrichting van de BEL Combinatie zijn de drie griffiers van de deelnemende gemeenten in de
beide andere gemeenten benoemd tot loco-griffier, zodat de vervanging van de griffier geregeld is bij
verhindering of afwezigheid van de eigen griffier. In de gemeente Eemnes is de vorige griffier, de heer
J. de Bruijn, definitief opgevolgd door mevrouw De Graaf-Gerrits. Volgens afspraak dient derhalve
een nieuw benoemingsbesluit te worden genomen.
Welke interne/externe partijen en burger(platformen) zijn in het voortraject betrokken?
N.v.t.
Wat is het vastgestelde wettelijk- en beleidskader?
Artikel 107d van de Gemeentewet bepaalt dat de raad de vervanging van de griffier regelt.
Wat is het duurzaamheidaspect van dit voorstel?
N.v.t.
Wie zijn belanghebbenden en wat voor gevolgen heeft het voorstel voor hen?
De raden en colleges van de BEL gemeenten. Door te voorzien in de vervanging wordt de continuïteit
van de werkzaamheden geborgd.
Welke relatie heeft dit voorstel met de BEL-gemeenten en de BEL Combinatie?

Zie hiervoor.
Welke financiële middelen zijn met het besluit gemoeid?
N.v.t.
Wat zijn alternatieven voor het voorstel en de consequenties hiervan?
Artikel 107d van de Gemeentewet is imperatief, dit houdt in dat de vervanging van de griffier moet
worden geregeld.
Wat zijn de juridische consequenties van het voorstel?
De raad voldoet aan artikel 107d van de Gemeentewet.
Welke afspraken maken we over uitvoering en realisatie?
N.v.t.
Welke afspraken maken we over de communicatie en rapportage?
Na besluitvorming door uw raad wordt mevrouw De Graaf-Gerrits in kennis gesteld.
Bijlagen
- Brief gemeenteraad Eemnes;
- Concept besluit.
Achterliggende stukken
N.v.t.
Werkgeverscommissie gemeenteraad Laren,

I.H. Hentenaar-Messcher
voorzitter
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