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VOOR INFORMATIE

: Jan Bouke Zijlstra
telefoon: 0572-347764, e-mail: JanBouke.Zijlstra@raalte.nl

GERELATEERDE ZAAK :

SAMENVATTING
In verband met het aanvaarden van een andere functie door de adjunct griffier is er niet meer in de
vervanging van de griffier voorzien. Voorgesteld wordt de heer Odink, Teammanager Communicatie
en Administratie in de gemeente Raalte, te benoemen.
BESLISPUNTEN
De heer J. Odink te Hardenberg per 1 juli 2016 te benoemen tot plaatsvervangend griffier.
INLEIDING
Vanwege het vertrek van de adjunct griffier Coen Knipping is het noodzakelijk om een nieuwe
plaatsvervanger voor de griffier te benoemen. Na een interne procedure heeft de
werkgeverscommissie een gesprek gevoerd met de heer Odink.
BEOOGD EFFECT
Het hebben van een vervanger bij afwezigheid van de griffier.
ARGUMENTEN
De heer Odink is sinds oktober 2011 werkzaam bij de gemeente Raalte, nu als manager van het team
communicatie en administratie.
Naast zijn inhoudelijke kennis en kennis van de organisatie heeft de heer Odink ook ervaring als
raadslid.
Na een gesprek met de werkgeverscommissie zijn wij tot de conclusie gekomen dat de heer Odink
een goede kandidaat is om de griffier bij diens afwezigheid te vervangen.
Gelet op zijn plek in de organisatie worden geen loyaliteitsconflicten verwacht. In voorkomende
gevallen wordt dit bespreekbaar gemaakt.
KANTTEKENINGEN
Het gaat steeds om kortdurende vervanging. Bij langdurige afwezigheid van de griffier zal een andere
oplossing gezocht moeten worden.
FINANCIËN
De kosten worden binnen bestaande budgetten gedekt.
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VERVOLG
n.v.t.
COMMUNICATIE
Na besluitvorming door uw raad wordt de heer Odink schriftelijk over zijn benoeming geïnformeerd.
BIJLAGEN
Geen.
De werkgeverscommissie.

de secretaris
Jan Bouke Zijlstra

ZAAKNUMMER:

de voorzitter
Jan Schokker

PAGINA 3 VAN 4

RAADSBESLUIT

RAADSVERGADERING

:

ZAAKNUMMER

:

30 juni 2016
GERELATEERDE ZAAK :

De raad van de gemeente Raalte,
gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie van 13 juni 2016
gelet op artikel 107d van de Gemeentewet,
Besluit:
De heer J. Odink te Hardenberg per 1 juli 2016 te benoemen tot plaatsvervangend griffier.

Aldus besloten in de vergadering van 30 juni 2016.

de griffier
Jan Bouke Zijlstra

ZAAKNUMMER:

de voorzitter
Martijn Dadema
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