
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

 

Benoeming griffier, benoeming commissiegriffiers, ontslag interim-griffier en ontslag interim-

commissiegriffier 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie griffie van 27 maart 2017  

 

 

b e s l u i t: 

 

Met ingang van 18 april 2017: 

1. de heer mr. J. Hoek te benoemen tot griffier . 

2. mevrouw mr. J. Witte-Miete te benoemen tot plv. griffier en commissiegriffier  

3. mevrouw C.L. Hageman te benoemen tot commissiegriffier. 

4. mevrouw mr. M.C. van de Plasse te ontslaan als interim-griffier en te benoemen tot interim-

plv. griffier tot 6 juli 2017. 

5. De heer G.L.H. Corten MA te ontslaan als interim-commissiegriffier. 

 

 

 

 

De raad voornoemd, d.d. 30 maart 2017 

 

 

 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

Raadsvergadering d.d. : 30 maart 2017 

Commissievergadering d.d. : nvt 

Commissie : nvt 

Portefeuillehouder : nvt 

Programmaonderdeel :  

Registratienummer : 2017006499 

Productiedatum : 22 maart 2017 
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Voorgesteld besluit 

 

Met ingang van 18 april 2017: 

1. de heer mr. J. Hoek te benoemen tot griffier. 

2. mevrouw mr. J. Witte-Miete te benoemen tot plv. griffier en commissiegriffier. 

3. mevrouw C.L. Hageman te benoemen tot commissiegriffier. 

4. mevrouw mr. M.C. van de Plasse te ontslaan als interim-griffier en te benoemen tot interim-

plv. griffier tot 6 juli 2017 

5. De heer G.L.H. Corten MA te ontslaan als interim-commissiegriffier 

 

Aanleiding en beoogd effect 

 

In verband met het vertrek van twee medewerkers op de griffie (mevrouw Van der Pas en de heer De Graaf) 

zijn vacatures ontstaan. De ontstane functies worden momenteel waargenomen door mevrouw Van de 

Plasse en de heer Corten. 

 

De werkgeverscommissie griffie heeft zich geheroriënteerd op de samenstelling van de griffie. Dit heeft 

geresulteerd in het uitzetten van twee vacatures (voor griffier en commissiegriffier) en het voorstel tot 

bevordering van mevrouw Hageman tot commissiegriffier. Met dit voorstel worden de vacatures ingevuld en 

mevrouw Hageman benoemd tot commissiegriffier. Het beoogd effect hiervan is om de griffie te bemensen 

met vast personeel en het verbeteren van het functioneren van de griffie. 

 

Als gevolg van de benoeming van vaste medewerkers op de griffie worden de interim-medewerkers 

ontslagen. De formele ontslagdatum is gelijk aan de benoemingsdatum, dus 18 april 2017. De heer Corten 

blijft aanwezig op de griffie tot 1 juni 2017 om te zorgen voor goed inwerken. Voorgesteld wordt om 

mevrouw Van de Plasse de benoemen tot plv. griffier tot 6 juli 2017. De reden hiervoor is gelegen in de 

wens dat zij de vertrouwenscommissie kan ondersteunen bij de invulling van de burgemeestervacature. 

 

Politieke keuzeruimte 

 

De raad is op grond van artikel 107 van de Gemeentewet bevoegd om de griffier te benoemen en te 

ontslaan. Op grond van artikel 107d en 107e juncto 107 van de Gemeentewet is de raad bevoegd om de 

plaatsvervangend griffier en overige griffiemedewerkers te benoemen en te ontslaan. 

 

Gedachtegang 

 

Iedere gemeente dient een door de raad benoemde griffier te hebben. Van de heer Hoek en mevrouw Witte 

is een Verklaring omtrent het gedrag ontvangen. 

 

Overwegingen van het college 

 

Niet van toepassing. 

 

Middelen 

 

De kosten worden gedekt uit het salarisbudget van de griffie. 

 

Participatie 

 

Niet van toepassing 

 

Communicatie 

 

De heer Hoek, mevrouw Witte en mevrouw Hageman zijn in de raadsvergadering aanwezig, waardoor zij, na 

besluitvorming, kunnen worden geïnstalleerd. De benoeming zal schriftelijk worden bevestigd. 

 

Samenwerking (Heemstede) 

 

Niet van toepassing 

 

Vervolgproces/evaluatie 
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Niet van toepassing 

 

Bijlagen 

 

Curriculum vitae van de heer Hoek en mevrouw Witte-Miete (beschikbaar op besloten gedeelte RIS). 

 

Achterliggende documenten 

 

De functie aanstelling en arbeidsvoorwaarden van de griffier en commissie-griffiers zijn in te zien bij de 

werkgeverscommissie. 

 

 

  

De werkgeverscommissie griffie van Bloemendaal, 

 

 

 , voorzitter. 

 

 

 

 

 

 

Advies Commissie 

Niet van toepassing 
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