
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

 

Ontslag griffier en benoeming interim-griffier 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van het raadspresidium van 23 november 2016  

 

 

b e s l u i t: 

 

 

1. Met ingang van 24 november 2016 mevrouw drs. I.A.M. van Tienhoven te ontslaan als griffier 

van Bloemendaal. 

2. Met ingang van 24 november 2016 mevrouw mr. M.C. van de Plasse te benoemen als interim-

griffier van Bloemendaal. 

3. Met ingang van 29 november 2016 de heer G.L.H. Corten MA te benoemen als interim-

commissiegriffier van Bloemendaal. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 24  november 2016 

 

 
  , voorzitter 

 

 

 

    , griffier 

 

Raadsvergadering d.d. : 24 november 2016 

Commissievergadering d.d. : nvt 

Commissie : nvt 

Portefeuillehouder : nvt 

Programmaonderdeel :  

Registratienummer : 2016042679 

Productiedatum : 21 november 2016 
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Voorgesteld besluit 

 

1. Te ontslaan als griffier van Bloemendaal met ingang van 24 november 2016 mevrouw drs. 

I.A.M. van Tienhoven. 

2. Te benoemen als interim-griffier van Bloemendaal met ingang van 24 november 2016 

mevrouw mr. M.C. van de Plasse. 

3. Te benoemen als interim-commissie-griffier van Bloemendaal met ingang van 29 november de 

heer G.L.H. Corten MA. 

 

Aanleiding en beoogd effect 

 

In verband met het vertrek van mevrouw I.A.M. van Tienhoven is het noodzakelijk een interim-griffier en 

interim-commissiegriffier te benoemen. 

 

Politieke keuzeruimte 

 

De raad is op grond van artikel 107 van de Gemeentewet bevoegd om de griffier en het overige 

griffiepersoneel te benoemen en te ontslaan.  

 

Gedachtegang 

 

Iedere gemeente dient een door de raad benoemde griffier te hebben. Een benoeming geldt totdat de raad 

een ontslagbesluit neemt. 

 

Overwegingen van het college 

 

Niet van toepassing 

 

Middelen 

 

De kosten worden gedekt uit het beschikbare vacaturebudget van de griffie en, indien dit niet toereikend is, 

wordt hierop teruggekomen in de jaarrekening 2016. 

 

Participatie 

 

Niet van toepassing 

 

Communicatie 

 

Niet van toepassing 

 

Samenwerking (Heemstede) 

 

Niet van toepassing 

 

Vervolgproces/evaluatie 

 

Niet van toepassing 

 

Bijlagen 

 

Niet van toepassing 

 

Achterliggende documenten 

 

Niet van toepassing 

 

 

  

Het raadspresidium van Bloemendaal, 
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 , voorzitter. 

 

 

 

      , griffier. 

 

 

 

Advies Commissie 

Niet van toepassing 
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