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DATUM  1 februari 2021 

AGENDAPUNT  2.4.04 

ONDERWERP  Benoeming plaatsvervangend griffier 

PORTEFEUILLEHOUDER  M. Bonsen-Lemmers 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemeen bestuur 

ZAAKNUMMER  ZK21000040 

DOCUMENTNUMMER  D21.000191 

AANLEIDING  Door het vertrek van de interim griffier, mevrouw Kager, is per 1 januari de tijdelijke 

vacature van plaatsvervangend griffier ontstaan. Het in het najaar in gang gezette 

wervings- en selectietraject heeft nog niet geleid tot invulling van de vacature voor 

raadsadviseur en plaatsvervangend griffier. De aanwezigheid van een griffier tijdens de 

raadsvergadering is een wettelijke verplichting. In geval van onvoorziene omstandigheden 

acht de werkgeverscommissie het raadzaam om daarom extra plaatsvervangers aan te 

wijzen. Voorgesteld wordt daartoe twee medewerkers uit de organisatie te benoemen tot 

plaatsvervangers. De werkgeverscommissie stelt voor om de mevrouw mr. J.P. Altena-

Zeilstra  en mevrouw M. van den Berg beide aan te wijzen als plaatsvervangend griffier van 

Koggenland.  

KADER  Gemeentewet 

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

arbeidsovereenkomst griffier en regelen van de vervanging  van de griffier artikel 107d), 

Burgerlijk Wetboek.   

WIJ STELLEN VOOR  1. Mevrouw J.P. Altena-Zeilstra met ingang van heden aan te wijzen als plaatsvervangend 

griffier van de gemeente Koggenland;  

2. Mevrouw  M. van den Berg  met ingang van heden aan te wijzen als plaatsvervangend 

griffier van de gemeente Koggenland. 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Het doen doorgang vinden van raadsvergaderingen en ondertekenen van besluiten bij 

afwezigheid van de griffier door onvoorziene omstandigheden. 

ONDERBOUWING  Tot 1 januari was mevrouw G. Kager als interim en plaatsvervangend griffier beschikbaar.  

Er is dit moment geen plaatsvervangend griffier bij gemeente Koggenland. De vacature 

voor raadsadviseur en plaatsvervangend griffier is nog niet ingevuld. Het wordt raadzaam 

geacht om het plaatsvervangerschap van griffier nu te regelen om toegerust te zijn op 

onvoorziene omstandigheden. 

 

Afleggen eed of verklaring en belofte 

Na het vaststellen van het besluit over de toelating van mevrouw mr. J.P. Altena-Zeilstra en 

mevrouw M. van den Berg en voordat zij het plaatsvervangend griffierschap kunnen 

uitoefenen wordt in de handen van de voorzitter door hen de volgende eed (verklaring en 

belofte) afgelegd: 
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Beide voorgestelde plaatsvervangers hebben aangegeven of de eed of de belofte wordt 

afgelegd. 
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"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch 

middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven 

of beloofd. 

Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks 

noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 

Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen 

en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. 

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 

(Dat verklaar en beloof ik).” 

KANTTEKENINGEN  Mogelijk wordt op korte termijn een geschikte kandidaat gevonden, het wordt verstandig 

geacht meerdere plaatsvervangers te hebben aangewezen.  

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

gemeente Koggenland. 

DUURZAAMHEID  Niet van toepassing. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Er zijn op dit moment geen alternatieve maatregelen beschikbaar. De gedachte is met dit 

besluit ook voor de langere termijn zekerheid te bieden dat de raadsvergaderingen te allen 

tijde doorgang kunnen vinden met aanwezigheid van een griffier. 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 Niet van toepassing. 

COMMUNICATIE  Volgens de gebruikelijk werkwijze en de website. 

VERVOLG  De zaken worden administratief verwerkt. 

BIJLAGEN  1. Achtergrond kandidaten (voor raad ter inzage bij de agendacommissie 15/2 Go-app) 


