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DATUM  7 september 2020 

AGENDAPUNT  3.02.01 

ONDERWERP  Aanwijzing en detachering Griffier 

PORTEFEUILLEHOUDER  J. Franx 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemeen bestuur 

ZAAKNUMMER  ZK20001465 

AANLEIDING  Door het vertrek van de griffier is per 1 oktober 2019 een vacature voor Griffier ontstaan. 

Alvorens de vacature open te stellen, heeft op initiatief van de werkgeverscommissie een 

onderzoek naar de ambities van de gemeenteraad plaatsgevonden en is besloten om 

tijdelijk voor externe inhuur te kiezen. De resultaten van het onderzoek hebben 

geresulteerd in een nieuw griffieprofiel en bijbehorend functieprofiel voor de Griffier, 

welke door de raad op 2 maart 2020 zijn vastgesteld.  

Vervolgens heeft de werving en selectie voor de vacature van Griffier plaatsgevonden 

onder begeleiding van bureau Bestman. Deze is succesvol afgerond en de 

werkgeverscommissie stelt u voor om mevrouw Kiès aan te wijzen als Griffier van 

Koggenland.  

KADER  Artikel 107 Gemeentewet (aanwijzing, en aangaan, wijzigen en beëindigen 

arbeidsovereenkomst griffier), Burgerlijk Wetboek en het personeelshandboek van de 

gemeente Koggenland.   

WIJ STELLEN VOOR  1. Mevrouw ir. Reinette M. Kiès met ingang van heden aan te wijzen als Griffier van de 

gemeente Koggenland;  

2. De arbeidsvoorwaarden zoals zijn afgesproken tussen de werkgeverscommissie en 

mevrouw Kiès en zijn vastgelegd in de detacheringsovereenkomst, hierbij van toepassing 

te verklaren.  

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Sinds 1 november 2019 is de griffierfunctie op interim-basis ingevuld door mevrouw Kager. 

Met de aanwijzing van mevrouw Kiès wordt vooruitgelopen op de definitieve invulling van 

de functie van Griffier voor Koggenland.  

ONDERBOUWING  Werving en selectieprocedure 

Op de vacature van Griffier voor Koggenland hebben 14  kandidaten gereageerd. Met 4 

van hen heeft de werkgeverscommissie, aangevuld met de interim-griffier en de 

burgemeester als adviseurs, een oriënterend gesprek gevoerd. In de tweede gespreksronde 

hebben 2 van de 4 kandidaten een plan van aanpak voor de korte en middellange termijn 

mogen presenteren.  
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Datum 21 augustus 2020   

 

 

Namens de werkgeverscommissie Koggenland  

 

 

N.C.J.  Bijman  

voorzitter  

Op basis daarvan is de werkgeverscommissie unaniem in haar keuze om mevrouw Kiès voor 

te dragen voor aanwijzing met bijbehorende arbeidsvoorwaarden, als Griffier van de 

gemeente Koggenland.  

 

Detacheringsovereenkomst 

Mevrouw Kiès wordt op haar verzoek vanuit haar huidige werkgever gedurende een 

periode van 1 jaar van 17 augustus 2020 tot 17 augustus 2021 gedetacheerd ingezet als 

Griffier voor de gemeente Koggenland. De arbeidsvoorwaarden zoals afgesproken tussen 

de werkgeverscommissie en mevrouw Kiès zijn zoveel als mogelijk opgenomen in de 

detacheringsovereenkomst. Bij goed functioneren, o.b.v. de daarvoor vastgestelde 

beoordelingen conform de regeling gesprekscyclus in het personeelshandboek van de 

gemeente Koggenland en de afspraken in de detacheringsovereenkomst, zal zij naar 

verwachting per 17 augustus 2021, op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst treden 

als Griffier van de gemeente Koggenland. 

 

Aanwijzingsbesluit  

Voor de aanwijzing is een schriftelijke stemming vereist. Nadat de raad een positief besluit 

heeft genomen zal mevrouw Kiès de eed/verklaring en belofte afleggen.   

 

KANTTEKENINGEN  Mevrouw Kiès heeft geen ervaring in het vakgebied van de Griffie, echter de 

werkgeverscommissie heeft er alle vertrouwen in dat zij zich de materie snel eigen kan 

maken. Mevrouw Kiès is reeds gestart met de werkzaamheden en zal de komende periode 

door mevrouw Kager ingewerkt en begeleid worden.  

FINANCIËN  De loon(som)kosten maken onderdeel uit van het structureel in de Programmabegroting 

opgenomen formatie voor de griffie. Vanwege de detachering van mevrouw Kiès zal 

gedurende de periode van detachering een administratieve verschuiving in het budget 

plaatsvinden.  

COMMUNICATIE  Intern: via IK (intranet) 

Extern: via de griffierkring NHN en weekblad De Kogge (Koggennieuws)  

 

BIJLAGEN  1. CV mw. Kiès (vertrouwelijk voor raad ter inzage) 

2. Profielschets functie griffier Koggenland  


