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Onderwerp
Benoeming interim-griffier van de gemeenteraad Heerenveen

Voorstel
1. Benoem mevrouw E.M. Witzke als interim griffier van de gemeenteraad Heerenveen
voor de periode 1 januari 2019 tot 1 juli 2019.
2. Delegeer de benoeming van de tijdelijke vervanging van de functie van adjunctgriffier aan de werkgeverscommissie.
Aanleiding
Op 23 april 2018 is mevrouw M.A.J. Yska voor de periode van 1 mei 2018 tot 1 januari
2019 tijdelijk benoemd als griffier van de gemeente Heerenveen. Aan mevrouw Yska is
per 1 februari 2019 eervol ontslag verleend.
Overwegingen
Mevrouw Witzke is sinds 16 mei 2018 interim adjunct-griffier in Heerenveen. Om de raad
de gelegenheid te bieden de sollicitatieprocedure voor een nieuwe griffier op te starten,
stelt de werkgeverscommissie voor om mevrouw Witzke voor de periode van 1 januari
2019 tot 1 juli 2019 te benoemen als interim griffier.
Daarmee onstaat een vacature voor adjunct-griffier. Door deze functie in eerste instantie
ook tijdelijk in te vullen, kan de definitieve invulling afgestemd worden op/met de nieuw
te benoemen griffier.
Effecten
Door de benoeming van mevrouw Witzke is de ondersteuning van de raad gewaarborgd
en krijgt de raad de gelegenheid om op zoek te gaan naar een nieuwe griffier.
Beleid en regelgeving
Artikel 107 en 107d Gemeentewet en de Verordening op de werkgeverscommissie.
Financiën, risico’s en beheersmaatregelen
In het raadsvoorstel doorontwikkeling griffie worden incidentele kosten vrijgemaakt voor
het jaar 2019 en verdere structurele uitbreiding van de formatie van de griffie.
Vervolgaanpak
Om de werkzaamheden vlot te laten verlopen wordt met ingang van 1 januari 2019 een
adjunct-griffier gezocht. De procedure hiervoor is inmiddels gestart.

Communicatie
Binnen de organisatie zal de invulling van de griffiersfunctie op de gebruikelijke wijze
kenbaar gemaakt worden.
Relevante informatie
n.v.t.

Namens de werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Heerenveen,
De voorzitter,

De heer R. van der Woude
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De raad van de gemeente Heerenveen;
gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie ;
gelet op,
artikel 107 en 107d Gemeentewet
overwegende dat,
per 1 januari 2019 de vacature van griffier ontstaat;
Besluit
1. Mevrouw E.M. Witzke te benoemen als interim griffier van de gemeenteraad
Heerenveen voor de periode 1 januari 2019 tot 1 juli 2019;
2. De benoeming van de tijdelijke vervanging van functie adjunct-griffier te delegeren
aan der Werkgeverscommissie.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2018 .
de griffier,

de voorzitter,

mevrouw M.A.J. Yska

de heer T.J. van der Zwan
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