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DATUM  7 september 2020 

AGENDAPUNT  3.05.04 

ONDERWERP  Aanvullend budget inhuur Griffie  

PORTEFEUILLEHOUDER  J. Franx 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Bedrijfsvoering 

ZAAKNUMMER  ZK20000291 

AANLEIDING  Op 2 maart 2020 heeft de gemeenteraad o.a. een besluit genomen over het budget van de 

inhuur op de Griffie. Dit budget was gebaseerd op de inhuur van een Griffiemedewerker 

tot 1 juli 2020 en de inhuur van de Griffier tot 1 september 2020, uitgaande dat beide 

functies dan zijn ingevuld en het inwerken van de nieuwe medewerkers is afgerond. De 

afgelopen maanden is duidelijk geworden dat langere inhuur op de Griffie wenselijk is.  

De werkgeverscommissie stelt de gemeenteraad voor om een aanvullend budget voor de  

verlenging van de externe inhuur op de Griffie beschikbaar te stellen.  

KADER  

WIJ STELLEN VOOR  

 

1. In te stemmen met de extra kosten in 2020 ad € 45.000 voor de inhuur op de Griffie, en 

deze kosten te dekken door een éénmalige onttrekking vanuit de Algemene Reserve; 

2. De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen.  

 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Door de externe inhuur te verlengen kunnen de nieuwe Griffiemedewerker en Griffier op 

een kwalitatief goede wijze ingewerkt worden, zodat zij optimaal en professioneel de 

gemeenteraad van Koggenland kunnen ondersteunen. 

 

ONDERBOUWING  Verlenging externe inhuur Griffiemedewerker 

In het raadsbesluit van 2 maart 2020 is uitgegaan van extra tijdelijke administratieve 

ondersteuning op de Griffie tot 1 juli 2020, zodat invulling gegeven kon worden aan de 

functies van Griffiemedewerker en Raadsadviseur/plv. Griffier. De griffiemedewerker met 

een vaste arbeidsovereenkomst heeft echter per 1 juli 2020 ontslag genomen, waardoor 

een nieuwe situatie is ontstaan en verlenging van de externe inhuur noodzakelijk was. De 

vacature van Griffiemedewerker is inmiddels vervuld; de vacature voor Raadsadviseur/plv. 

griffier moet nog opengesteld worden. Hier wordt bewust mee gewacht tot de 

Griffiemedewerker en nieuwe Griffier ingewerkt zijn en zelf de werving kunnen oppakken.   
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De werkgeverscommissie is reeds (mondeling en per e-mail) akkoord gegaan met 

verlenging van de inhuur van de interim-Griffiemedewerker tot 1 oktober 2020 om de 

continuïteit van de administratieve ondersteuning tijdens het zomerreces te waarborgen en 

de nieuwe Griffiemedewerker in te werken. De maand september (1 raadscyclus) wordt 

benut om de nieuwe Griffiemedewerker in te werken. (zie vertrouwelijke financiële bijlage)  

 

 

Verlenging externe inhuur interim Griffier 

In het raadsbesluit van 2 maart 2020 is uitgegaan van een start van de nieuwe Griffier per  

1 juni 2020 zodat de interim-Griffier de nieuwe Griffier zou kunnen inwerken tijdens het 

zomerreces. De nieuwe Griffier is per 17/8/2020 gestart. Om de nieuwe Griffier op goede 

wijze in te werken, wordt voorgesteld de huidige interim-Griffier voor de periode van  

1 september 2020 tot 1 januari 2021 in te huren als adviseur/coach (zie vertrouwelijke 

financiële bijlage). Werkzaamheden van betrokkene zijn het inwerken van de nieuwe 

Griffier en het bieden van ondersteuning en advisering aan de griffie. Aanleiding hiervoor 

is dat de nieuwe Griffier nog onbekend is in het vakgebied van de Griffie en er nog geen 

raadsadviseur/plv. Griffier is die de Griffier bij de advisering/ondersteuning kan 

ondersteunen. 

Aanvullend argument voor de verlenging van deze externe inhuur is het ontstaan van een 

nieuwe driehoek van Burgemeester, Gemeentesecretaris en Griffier, waarbij de 

werkgeverscommissie het noodzakelijk acht dat er een goede overdracht plaatsvindt van de 

ambities en wensen van de raad in de driehoek, zodat de bijbehorende continuïteit wordt 

gewaarborgd.  

 

 

Ontwikkeling personele lasten Griffie 

Op 2 maart  2020 heeft de Gemeenteraad besloten om de formatie van de Griffie uit te 

breiden met: 

- Raadsadviseur 16-20 uur 

- Griffiemedewerker 24-28 uur (was 16 uur) 

- Griffier – 32 uur salarisschaal 12 met uitloop naar 13 

 

Hierbij is vastgesteld dat de uitbreiding van de formatie maximaal € 50.000 mag kosten. Dit 

is een taakstelling die de Gemeenteraad zichzelf heeft opgelegd. Nu de vacatures van 

Griffier en Griffiemedewerker zijn ingevuld, is meer duidelijkheid over de loonsomkosten 

van de Griffie en hoe deze zich ontwikkelen in het meerjarenperspectief.  

 

Wat opvalt is dat de taakstelling -nadat de vacature van raadsadviseur/plv. Griffier is 

ingevuld- niet gehouden kan worden en overschreden wordt. Voor de mate van 

overschrijding wordt verwezen naar de vertrouwelijke financiële bijlage.  

 

FINANCIËN  Voor de financiële onderbouwing van het voorstel wordt verwezen naar de vertrouwelijke 

bijlage.  
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Datum 27 augustus 2020  

 

 

De werkgeverscommissie Koggenland,  

 

 

 

 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Het alternatief is om de inwerkperiode van de inhuur-medewerkers te verkorten of het 

aantal in te huren uren te verminderen. Het gevolg zal zijn dat de raad een pas op de plaats 

maakt bij de uitvoering van zijn vastgestelde wensen en ambities. 

COMMUNICATIE  De communicatie vindt plaats via de voor de gemeente gebruikelijke communicatiekanalen.  

VERVOLG  De begroting 2020 wordt dienovereenkomstig gewijzigd.  

BIJLAGEN  1. Financiële bijlage (vertrouwelijk ter inzage voor raadsleden) 


