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Emmeloord, 16 april 2019.
Onderwerp

Eervol ontslag plaatsvervangend griffier
Advies raadscommissie

De werkgeverscommissie adviseert unaniem positief
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit

Eervol ontslag verlenen aan mevrouw mr. J. Kattenberg als plaatsvervangend griffier van
de gemeenteraad van Noordoostpolder, ingaande 1 juni 2019.
Doelstelling

Mevrouw mr. J. Kattenberg eervol ontslag verlenen.
Inleiding

De plaatsvervangend griffier in Noordoostpolder, mevrouw mr. J. Kattenberg, is sinds 1
april 2008 als plaatsvervangend griffier verbonden aan de griffie van uw gemeenteraad.
Zij heeft per brief van 8 april 2019 verzocht om haar ontslag te verlenen per 1 juni 2019.
Per die datum heeft zij een betrekking als raadsgriffier aanvaard in de gemeente Epe.
Argumenten

1. Het betreft ontslagverlening op eigen verzoek.
2. Omdat de raad het besluit heeft genomen haar per 1 april 2012 in vaste dienst te
benoemen, is ook het verlenen van eervol ontslag een raadsbevoegdheid.
3. Mevrouw Kattenberg heeft in de 11 jaar dat zij als plaatsvervangend griffier
verbonden was aan de griffie verbonden was ruimschoots haar (juridische) kennis
en ervaring ingezet ten behoeve van de gemeenteraad van Noordoostpolder.
Kenmerkend daarbij is dat zij in staat was om in korte tijd zaken goed te
analyseren, een gedegen (juridisch) advies te geven en dit op heldere wijze te
communiceren aan betrokkenen.
Kanttekeningen

Geen.
Planning/uitvoering

Deze ontslagverlening leidt tot een vacature voor de functie als plaatsvervangend griffier,
met een omvang van 0,4 fte
e werkgeverscommissie zet zich in om
deze per 1 juni adequaat te
Bijlagen

Geen.
Voorzitter van de
werkgeverscommissie:
Steller:

dhf. RIJ. Wassink; (06) 48 13 46 14;
r.was^ink@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie van 16 april 2019, no. 19.0000796;
gelet op artikel 100 en 107 van de Gemeentewet
BESLUIT:

Eervol ontslag te verlenen aan mevrouw mr. J. Kattenberg als plaatsvervangend griffier
van de gemeenteraad van Noordoostpolder, .mgaande 1 juni 2019.
Aldus besloten in de openbare vergadering,
// 7
van 6 mei 2019.
De griffier,
de voorzijter/

