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DATUM  7 september 2020 

AGENDAPUNT  3.05.01 

ONDERWERP  Arbeidsovereenkomst Griffiemedewerker J.E. Appelman 

PORTEFEUILLEHOUDER  J. Franx 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemeen bestuur 

ZAAKNUMMER  ZK20001751 

AANLEIDING  Met het vertrek van de Griffiemedewerker op 1 juli 2020 is een vacature ontstaan.  

Bij het openstellen van deze vacature is het griffieprofiel dat door de raad op 2 maart 2020 

is vastgesteld en het hieruit voortvloeiende nieuwe functieprofiel Griffiemedewerker 

gebruikt voor de werving en selectie van de nieuwe Griffiemedewerker.  

Een afvaardiging van de werkgeverscommissie heeft in de periode van half juni – half juli 

met ondersteuning van P&O en de interim-griffier de werving- en selectieprocedure 

uitgevoerd. De werkgeverscommissie adviseert om mw. Esther (J.E.) Appelman per 

1 september 2020 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te bieden in de functie 

van Griffiemedewerker voor de griffie van de gemeente Koggenland.   

KADER  Artikel 107e Gemeentewet (het aangaan, wijzigen en beëindigen van 

arbeidsovereenkomsten met de op de griffie werkzame ambtenaren) en het 

personeelshandboek van de gemeente Koggenland 

 

WIJ STELLEN VOOR  1. Mevrouw J.E. Appelman per 1 september 2020 een arbeidsovereenkomst aan te bieden 

als Griffiemedewerker op de griffie van de gemeente Koggenland; 

2. De arbeidsvoorwaarden zoals zijn afgesproken tussen de werkgeverscommissie en 

mevrouw Appelman in het arbeidsvoorwaardengesprek, en het personeelshandboek van 

de gemeente Koggenland hierbij van toepassing te verklaren op de 

arbeidsovereenkomst. 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 De functie van griffiemedewerker wordt op dit moment op interim-basis ingevuld. Met de 

indiensttreding van mevrouw Appelman wordt in de definitieve invulling voorzien en zal de 

externe inhuur na de inwerkperiode beëindigd worden.  

ONDERBOUWING  Op de vacature van griffiemedewerker voor Koggenland hebben 47 kandidaten 

gereageerd. Op basis van de briefselectie zijn 5 kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. 

Hiervan hebben 2 kandidaten zich uit de procedure teruggetrokken en is met 3 kandidaten 

een oriënterend gesprek gevoerd. Uit de gesprekken kwam mevrouw Appelman als meest 

geschikte kandidaat naar voor. Zij heeft daarna een kennismakingsgesprek gevoerd met de 
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De loon(som)kosten van de functie van Griffiemedewerker maken onderdeel uit van het 

structureel in de Programmabegroting (loonstaat) opgenomen formatie voor de griffie.  

De huidige interim-griffiemedewerker werkt mevrouw Appelman in. Voor de kosten van 

de extra inhuur van de interim-griffiemedewerker over de periode vanaf 1 juli tot 1 

oktober 2020 (september is de inwerkperiode) wordt de raad een afzonderlijk voorstel 

voorgelegd.  
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N.C.J.  Bijman  

voorzitter 

 

 

nieuwe griffier mevrouw Kiès dat heeft geleid tot het arbeidsvoorwaardengesprek en het 

voorstel om met mevrouw Appelman een arbeidsovereenkomst aan te gaan.  

KANTTEKENINGEN  Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar. Daarna 

vindt een beoordeling plaats op grond van de gesprekscyclus waarna wordt besloten of 

overgegaan kan worden naar een vast dienstverband voor onbepaalde tijd.  

FINANCIËN  

COMMUNICATIE  Intern: via IK (intranet). 

BIJLAGEN  1. CV. Mw. Appelman (vertrouwelijk voor de raad ter inzage)  

2. Functieprofiel griffiemedewerker Koggenland 


