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DATUM  16 september 2019 
AGENDAPUNT  3.05. 

ONDERWERP  Benoeming interim griffier 
PORTEFEUILLEHOUDER  J. Franx 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemeen bestuur 
ZAAKNUMMER  ZK19002912 

AANLEIDING  Per 1 oktober 2019 is de griffier mevrouw Petra Tromp uit dienst. Daardoor ontstaat een 

vacature voor de griffier van Koggenland.  

KADER  Gemeentewet hoofdstuk VII 

WIJ STELLEN VOOR  1. Mevrouw G.C.I. (Guda) Kager met ingang van heden tot 1 oktober 2019 te benoemen 

tot plaatsvervangend. griffier van Koggenland. 

2. Mevrouw G.C.I. (Guda) Kager te benoemen tot interim griffier van Koggenland met 

ingang van 1 oktober 2019 voor de periode tot 1 maart 2020 met de optie tot 

verlenging met 3 maanden. 

 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Met deze invulling wordt tegemoet gekomen aan de wetgeving inzake dualisme als het 

gaat om ondersteuning van de gemeenteraad.  

ONDERBOUWING  Door het vertrek van de griffier Petra Tromp ontstaat de vacature voor griffier Koggenland. 

Alvorens de vacature open te stellen dient uw raad eerst het functieprofiel voor de nieuwe 

griffier vast te stellen. Om te komen tot een functieprofiel is reeds een traject in gang 

gezet. Voor de periode tussen vertrek van de huidige griffier en de invulling van vacature 

stelt de werkgeverscommissie u voor om de functie op inhuur-basis in te vullen.  

KANTTEKENINGEN  Niet van toepassing  

FINANCIËN  De kosten voor de griffie staan opgenomen in de begroting, De kosten voor de interim 

periode komen ten laste van dit budget. 

DUURZAAMHEID  Niet van toepassing  

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Niet van toepassing  

PACT VAN  Niet van toepassing  
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Datum 2 september 2019 

 

De werkgeverscommissie 

WESTFRIESLAND 

COMMUNICATIE  De wijzigingen worden op de griffiepagina op de website gepubliceerd. 

VERVOLG  Beëdiging 
In de handen van de voorzitter van de raad legt de interim griffier de volgende belofte af: 

1. Ik verklaar, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb 

gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.  

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

dienstbetrekking iets te doen of na te laten.  

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

opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.  

4. Ik beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn 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.  

Belofte: “Dit verklaar en beloof ik”  

 

 

 

 

 

 

 


