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DATUM  8 maart 2021 

AGENDAPUNT  2.4. 

ONDERWERP  Arbeidsovereenkomst Raadsadviseur en aanwijzen plaatsvervangend griffier 

PORTEFEUILLEHOUDER  M. Bonsen-Lemmers 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemeen bestuur 

ZAAKNUMMER  ZK21000201 

DOCUMENTNUMMER  D21.000992 

AANLEIDING  Met het vertrek van de griffier in 2019 is een onderzoek gedaan naar de werkbelasting en 

taakverdeling bij de griffie. De Werkgeverscommissie heeft u op 7 februari 2020 een voorstel 

doen toekomen waarin o.a. is voorgesteld om de griffie uit te breiden met de functie 

Raadsadviseur en de raadsadviseur aan te wijzen als plaatsvervangend griffier. Op 2 maart 

2020 heeft u hiertoe het besluit genomen. Met dit voorstel om de heer Hogendoorn een 

arbeidsovereenkomst aan te bieden en aan te wijzen als eerste plaatsvervangend griffier, 

wordt invulling gegeven aan dat besluit. 

KADER  Artikel 107e Gemeentewet (het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeids-

overeenkomsten met de op de griffie werkzame ambtenaren), artikel 107d Gemeentewet 

(het regelen  de vervanging van de griffier), Burgerlijk Wetboek en het personeelshandboek 

van de gemeente Koggenland. 

 

WIJ STELLEN VOOR  1. De heer H.J. Hogendoorn per 15 februari 2021 een arbeidsovereenkomst aan te bieden 

als Raadsadviseur op de griffie van de gemeente Koggenland; 

2. De arbeidsvoorwaarden zoals zijn afgesproken tussen de werkgeverscommissie en de 

heer Hogendoorn in het arbeidsvoorwaardengesprek, en het personeelshandboek van 

de gemeente Koggenland hierbij van toepassing te verklaren op de arbeids-

overeenkomst; 

3. De heer H.J. Hogendoorn per heden aan te wijzen als eerste plaatsvervangend griffier 

van de gemeente Koggenland.  

BEOOGD 

RESULTAAT 

 De functie van Raadsadviseur is nieuw en maakt onderdeel uit van de vernieuwing van de 

griffie, met als doel om de griffie beter toegerust te laten zijn op de  (veranderende) taken, 

rollen en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad.   

Met het aanwijzen van de heer Hogendoorn wordt invulling gegeven aan de positie van 

eerste plaatsvervangend griffier. 

ONDERBOUWING  Voor de vacature van raadsadviseur zijn twee vacaturerondes gehouden, daar de gesprekken 

met kandidaten in de eerste ronde niet resulteerde in de invulling van de vacature. Daarop 

is de vacature aangepast en is er een tweede vacatureronde gehouden waar negen 

kandidaten op gereageerd hebben. Vier kandidaten zijn uitgenodigd voor een gesprek, 

daarvan heeft 1 kandidaat zich teruggetrokken. De gesprekken hebben geresulteerd in een 

tweede ronde met twee kandidaten. Uit de gesprekken kwam de heer Hogendoorn als meest 

geschikte kandidaat naar voren. 

Per 15 februari 2021 is de heer Hogendoorn in dienst getreden bij de gemeente Koggenland 

in de functie van Raadsadviseur. In de functie is beoogd om als eerste plaatsvervanger van de 

griffier op te gaan treden. 
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Datum 23 februari 2021 

 

Namens de werkgeverscommissie Koggenland 

 

 

 

N.C.J. Bijman 

voorzitter 

Afleggen eed 

Na het vaststellen van het besluit over de toelating van de heer H.J. Hogendoorn en voordat 

hij het plaatsvervangend griffierschap kan uitoefenen, wordt in de handen van de voorzitter 

door hem de volgende eed afgelegd: 

 

‘’Ik zweer dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb 

gegeven of beloofd noch zal geven of beloven. 

 

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

mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten. 

 

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

opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen. 

 

Ik zweer, 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.’’ 

 

<< Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! >> 

 

De heer Hogendoorn heeft aangegeven de eed te zullen afleggen. 

KANTTEKENINGEN  De heer Hogendoorn heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 1 

jaar. Daarna vindt een beoordeling plaats op grond van de gesprekscyclus waarna wordt 

besloten of overgegaan kan worden naar een vast dienstverband voor onbepaalde tijd. 

FINANCIËN  De loon(som)kosten van de functie van Raadsadviseur maken onderdeel uit van het 

structureel in de Programmabegroting (loonstaat) opgenomen formatie voor de griffie. 

COMMUNICATIE  Op de website van de griffie en intern via IK (Intranet) 

BIJLAGEN  1. CV Jan-Herber Hogendoorn (vertrouwelijk voor de raad ter inzage) 

2. Functieprofiel Raadsadviseur 


