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BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemeen bestuur 
ONDERWERP  RV Aanwijzen plaatsvervangende raadsgriffiers                                                                            

AANLEIDING  Door het vertrek van de raadsadviseur en plaatsvervangend raadsgriffier, de heer Hogendoorn, 

is er per 1 maart een vacature ontstaan op de griffie. Het wervings- en selectietraject tot 

invulling van deze vacature loopt nog. De aanwezigheid van een raadsgriffier of diens 

plaatsvervanger tijdens de raadsvergadering is een wettelijke verplichting. De 

werkgeverscommissie acht het raadzaam om extra plaatsvervangers van de raadsgriffier aan te 

wijzen, zodat ook voorafgaand aan de invulling van de vacature op de griffie er voorzien kan 

worden in vervanging van de raadsgriffier in het geval van onvoorziene omstandigheden. 

Voorgesteld wordt daartoe twee medewerkers uit de organisatie te benoemen tot 

plaatsvervangers. De werkgeverscommissie stelt voor om mevrouw J.E. Appelman en mevrouw  

R. van Hoorn beide aan te wijzen als plaatsvervangend raadsgriffier van Koggenland. 

KADER  Artikel 107d Gemeentewet 

WIJ STELLEN VOOR  1. Mevrouw J.E. Appelman met ingang van heden aan te wijzen als plaatsvervangend 

raadsgriffier van de gemeente Koggenland. 

2. Mevrouw R. van Hoorn met ingang van heden aan te wijzen als plaatsvervangend 

raadsgriffier van de gemeente Koggenland.        

BEOOGD RESULTAAT  Het regelen van plaatsvervanging van de raadsgriffier in haar taken en verantwoordelijkheden 

wanneer de raadsgriffier afwezig is door onvoorziene omstandigheden.  

ONDERBOUWING  Het wordt raadzaam geacht om het plaatsvervangerschap van griffier nu te regelen om 

toegerust te zijn op onvoorziene omstandigheden. Conform artikel 107 gemeentewet eindigt 

de aanwijzing van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van 

plaatsvervangend raadsgriffier geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de 

betreffende ambtenaar. 

 

Afleggen verklaring en belofte  

Na het vaststellen van het besluit over de aanwijzing van mevrouw J.E. Appelman en mevrouw 

R. van Hoorn en voordat zij het plaatsvervangend griffierschap kunnen uitoefenen wordt in de 

handen van de voorzitter door hen de volgende verklaring en belofte afgelegd: 

 

Ik verklaar en beloof, dat ik voor het verkrijgen van de functie van plaatsvervangend 

raadsgriffier aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.  
 

Ik beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn 

functie iets te doen of na te laten.  
 

Ik beloof, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten 

naar beste vermogen zal volbrengen.  
 

Ik beloof, dat ik zaken, waarvan ik door dit ambt kennis draag en die mij als geheim zijn 

toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan 

anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.   

 

<< Dat verklaar en beloof ik. >> 
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Werkgeverscommissie gemeenteraad Koggenland. 

Beide voorgestelde plaatsvervangers hebben aangegeven dat de belofte wordt afgelegd. 

FINANCIËN  Het voorstel heeft geen financiële gevolgen. De voorgestelde personen zijn in dienst van de 

gemeente Koggenland. 


