Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 6 oktober 2016
Agendanummer:
Team: AO / Griffie
Zaaknr:
Onderwerp: benoemen commissiegriffier

Aan de raad
Inleiding
In het periodiek overleg dat uw raad via uw werkgeverscommissie voert met de griffier en de
medewerkers op de griffie is op 22 september jl. geconstateerd dat het wenselijk is om Meta
Swinkels-Raap met het oog op haar professionele ontwikkeling en in samenhang met de door haar
gestarte opleiding werkzaamheden te laten verrichten als (plaatsvervangend) commissiegriffier.
Beslispunten
Mevrouw Meta Swinkels–Raap te benoemen tot griffier van de raadscommissies Gemert –
Bakel.
Dit onderwerp komt aan de orde in: de gemeenteraadsvergadering d.d. 6 oktober 2016
Dit onderwerp is aan de orde geweest in: de werkgeverscommissie gemeenteraad d.d. 22
september 2016

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Verordening op de Raadscommissies Gemert-Bakel;
Gemeentewet, artikel 82 en 107 e, lid 2.

Beoogd effect
Mevrouw Meta Swinkels is vanwege haar verdere professionele ontwikkeling gestart met
de opleiding commissiegriffier via Bestuursacademie Nederland. Deze opleiding verlangt
dat hetgeen theoretisch wordt aangereikt aan praktijk gekoppeld kan worden. Beoogd
wordt deze gewenste ontwikkeling in kennis, kunde en vaardigheden mogelijk te maken.
Zoals bij de inleiding aangegeven wordt dit voorstel door de werkgeverscommissie uit uw
raad gedragen.
Duurzaamheid
geen

Argumenten
Naast het argument van verdere professionalisering wordt met dit voorstel bereikt dat het
aantal commissiegriffiers ten behoeve van vier raadscommissies op zes komt, naast de
griffier. Daarmee is continuïteit nog beter gewaarborgd.
Kanttekeningen
Uw raad is bevoegd de op de griffie werkzame ambtenaren te benoemen, te schorsen en
te ontslaan. Het verrichten van werkzaamheden als commissiegriffier dient gezien te
worden als op de griffie werkzaam zijn. Eerder benoemde de gemeenteraad al een vijftal
ambtenaren uit de organisatie van het college tot commissiegriffier.
Voor Meta Swinkels–Raap geldt dat zij is aangesteld als medewerker bij het team AO /
Kabinet en voorts is benoemd tot griffiemedewerkster. Ofschoon al werkzaam op de griffie
is nog een expliciete benoeming tot commissiegriffier vereist op grond van het bepaalde in
de Gemeentewet (art. 82 c.a.) en in de gemeentelijke verordening op de raadscommissies.
Bij eerdere benoemingen tot commissiegriffier is aangegeven met betrekking tot welke van
de vier raadscommissies de benoeming in de eerste plaats geldt. Daarnaast is onderlinge
vervanging mogelijk. Het voorstel nu houdt een benoeming in tot commissiegriffier in het
algemeen, c.q. voor alle raadscommissies.
Vervallen “oude” regelgeving
n.v.t.
Uitvoering
Per direct.
Bijlagen
Geen
Ter inzage gelegde stukken
Geen

Gemert, 29 september 2016
namens de werkgeverscommissie uit de gemeenteraad
de griffier

P.G.J.M. van Boxtel

