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Onderwerp
Verlening van ontslag aan de griffier en de plaatsvervangend griffier alsmede de benoeming van de griffier
en de plaatsvervangend griffier
Ontslag griffier
Bij brief van 14 februari 2019 heeft drs. E.G.H. Dijk MPM aan de raad verzocht hem ontslag te verlenen
als griffier van de gemeente Waterland (166-400; ingekomen stukken week 2019/9). Op grond van de vigerende rechtspositionele regelingen wordt de griffier op zijn verzoek eervol ontslag verleend. Hoewel het
werkgeverschap ten aanzien van de griffier op grond van Verordening werkgeverscommissie griffier wordt
uitgeoefend door de werkgeverscommissie, heeft de raad destijds in het delegatiebesluit het ontslag van de
delegatie uitgesloten. Dat wil dus zeggen dat het formele ontslagbesluit moet worden genomen door de
gemeenteraad. Het is op grond van diezelfde verordening aan de werkgeverscommissie om de besluitvorming op dit punt voor te bereiden. Bijgaand treft u dan ook conceptbesluit 166-410 waarin drs. E.G.H.
Dijk MPM eervol ontslag wordt verleend als griffier van de gemeente Waterland. In goed overleg is de datum waarop het ontslag ingaat vastgesteld op 20 mei 2019. De laatste raadsvergadering waar de heer Dijk
als griffier zal optreden is namelijk naar verwachting die van 16 mei 2019. Een ontslag op 20 mei 2019
stelt hem in staat om de formaliteiten van die vergadering nog rechtgeldig af te wikkelen.
Benoeming nieuwe griffier
Ook ten aanzien van de benoeming van een nieuwe griffier bepaalt de verordening dat de gemeenteraad
het benoemingsbesluit moet nemen en dat het de werkgeverscommissie is die de besluitvorming hieromtrent voorbereidt. Over de invulling van de selectieprocedure is uw raad geïnformeerd door middel van informatiedocument 166-401 (ingekomen stukken week 2019/12). Na het opstellen van het profiel, het
plaatsen van de vacature, het selecteren van de sollicitatiebrieven, het voeren van gesprekken in twee rondes en een klikgesprek met de burgemeester is de commissie tot het oordeel gekomen dat mw. drs. E.B.
Hörchner de meest geschikte kandidaat is om te worden benoemd als griffier van de gemeente Waterland.
Bijgaand treft u dan ook het conceptbenoemingsbesluit van mw. drs. E.B. Hörchner (nr. 166-414). De bedoeling is dat zij tijdens de raadsvergadering van 16 mei 2019 zal worden beëdigd.
Ontslag en benoeming plaatsvervangend griffier
Op grond van artikel 107d, eerste lid, van de Gemeentewet dient de gemeenteraad de vervanging van de
griffier te regelen. Op dit moment vervult mw. E.M. Sijm, juridisch adviseur Algemene en juridische zaken
van de gemeente, de functie van plaatsvervangend griffier. Bij e-mail d.d. 1 april 2019 heeft zij aan de raad
verzocht om haar met ingang van 20 mei 2019 eervol ontslag te verlenen. De werkgeverscommissie stelt
uw raad voor dit ontslag te verlenen (zie conceptbesluit 166-415). In goed overleg met de ambtelijke orga-

nisatie heeft de commissie in mw. A.W. van Veen gemeend een geschikte kandidaat te hebben voor het
plaatsvervangend griffierschap. Mevrouw Van Veen is werkzaam als ambtelijk secretaris van de bezwarencommissie van de gemeente Waterland. Voorgesteld wordt haar te benoemen als plaatsvervangend griffier
(zie conceptbesluit 166-416). Zij hoeft niet te worden beëdigd, aangezien zij als ambtenaar van de gemeente Waterland reeds beëdigd is.
Nadere informatie, waaronder curricula vitae, kan worden ingewonnen bij de voorzitter van de commissie,
mw. Y. Gras-Hogerwerf.
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