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Aan:  gemeenteraad Bloemendaal 

Van:  werkgeverscommissie Gemeenteraad Bloemendaal 

Betreft:  aanstelling commissiegriffier / plaatsvervangend griffier  

 

Bloemendaal, 27 juli 2018 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Na een interne en aansluitend open sollicitatieprocedure voor een nieuwe commissiegriffier / 

plaatsvervangend griffier hebben wij , in samenspraak met de huidige griffie, onze keuze laten vallen 

op de heer Frank Zwertbroek, de huidige interim commissiegriffier / plaatsvervangend griffier. Wij 

zijn voornemens hem een jaarcontract aan te bieden voor deze functie. In een gesprek met hem 

vandaag hebben we de arbeidsvoorwaarden al besproken en hij heeft zich hiermee akkoord 

verklaard. 

Wij zijn ons ervan bewust dat deze aanstelling bekrachtigd dient te worden door de gemeenteraad. 

Echter, gezien de grote druk op de huidige griffie, de noodzaak om opgelopen achterstanden nu snel 

weg te werken maar ook de bulk werk die er aan zit te komen aan te kunnen, willen wij dit contract 

in willen laten gaan op maandag 30 juli 2018 aanstaande, eventueel op basis van een voorbehoud 

door de gemeenteraad. Hiermee voorkomen we zeer hoge kosten die het verlengen van de interim 

overeenkomst met de heer Zwertbroek via bureau Necker van Naem met zich mee zouden brengen. 

Gezien de lange relatie die de gemeente Bloemendaal heeft met bureau Necker van Naem zijn we tot 

goede overeenstemming met hen gekomen over de financiële afwikkeling voor wat betreft de snelle 

overname van de heer Zwertbroek. 

De gemeenteraad kan hier dan definitief over beslissen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 

27 september 2018. Omdat de heer Zwertbroek al als interim commissiegriffier / plaatsvervangend 

griffier actief is, heeft hij al bij deze aanstelling de eed of gelofte afgelegd en is er geen zorg omtrent 

het omgaan met vertrouwelijke informatie en integriteit.  

Graag vernemen wij van u per ommegaande of u akkoord kunt gaan met het bovenstaande 

voornemen. 

 

Hartelijke groet, 

Martine Wierda 

Eva Voorham 

Mark Doorn  

 

 

 


