
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

Onderwerp 

 

Benoeming commissiegriffier/ plaatsvervangend griffier van Bloemendaal. 

 

 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van de Werkgeverscommissie van               ; 

 

 

b e s l u i t: 

 

 

Met ingang van 30 juli 2018 de heer F. Zwertbroek te benoemen tot commissiegriffier/ 

plaatsvervangend griffier van Bloemendaal. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 27 september 2018 

 

 
  , voorzitter 

 

 
 

 

    , griffier 
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Besluit raad: aangenomen 

Stemmen voor: 17 

Stemmen tegen: 0 
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 Voorgesteld besluit 

 

Met ingang van 30 juli 2018 de heer F. Zwertbroek te benoemen tot commissiegriffier/ 

plaatsvervangend griffier van Bloemendaal. 

 

Aanleiding en beoogd effect 

 

Op 7 juni is de toenmalige commissiegriffier/ plaatsvervangend griffier, mevrouw Witte, benoemd tot 

griffier. Daarmee ontstond een nieuwe vacature, namelijk die van commissiegriffier/ plaatsvervangend 

griffier. 

 

Om die reden is in samenwerking met de afdeling P&O door de werkgeverscommissie en de griffier een 

sollicitatieprocedure gestart. De vacature is eerst intern uitgezet, hier zijn geen reacties op gekomen. 

Vervolgens is de vacature extern uitgezet in Binnenlands Bestuur, Intermediair en de website van de 

Vereniging van Griffiers. 

 

Er waren 14 sollicitanten. Hieruit zijn door de werkgeverscommissie en de griffier twee sollicitanten 

geselecteerd voor een selectiegesprek. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden op 18 juli 2018. De 

voorkeur is uitgegaan naar de heer Frank Zwertbroek. Frank was sinds 7 juni 2018 al aan de slag als 

interim-commissiegriffier/ plaatsvervangend griffier. In eerste instantie was die benoeming t/m 13 juli. Dat 

is met twee weken verlengd t/m 27 juli.  

 

In overleg met Necker van Naem is overeengekomen dat Frank aansluitend hierop aan de slag kan als 

commissiegriffier/ plaatsvervangend griffier van Bloemendaal. Op 26 juli heeft het 

arbeidsvoorwaardengesprek plaatsgevonden. De werkgeverscommissie heeft de fractievoorzitters 

vervolgens geïnformeerd en gevraagd of er bezwaren zijn om niet de eerstvolgende raad af te wachten maar 

Frank bij de eerstvolgende raad met terugwerkende kracht te benoemen. Er zijn geen bezwaren 

binnengekomen en er bleek een groot draagvlak voor te zijn. 

 

Politieke keuzeruimte 

 

Op grond van artikel 107d juncto 107 van de Gemeentewet is de raad bevoegd om de plaatsvervangend 

griffier te benoemen. 

 

Gedachtegang 

 

De heer Zwertbroek heeft een Verklaring omtrent het gedrag aangevraagd en ontvangen. 

 

Overwegingen van het college 

 

Niet van toepassing. 

 

Participatie 

 

Niet van toepassing. 

 

Communicatie 

 

De heer Zwertbroek is bij de raadsvergadering aanwezig, hij heeft op 7 juni reeds de belofte afgelegd. De 

benoeming zal schriftelijk worden bevestigd. 

 

 

Vervolgproces/evaluatie 

 

Niet van toepassing 

 

Bijlagen 

 

Vacature 

Brief werkgeverscommissie  
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