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NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 28 mei 2019.

Onderwerp
Benoeming plaatsvervangend griffiers

Advies presidium
Het presidium adviseert positief

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. Mevr. I.S.M. Cornelissen per 1 juni 2019 benoemen tot eerste plaatsvervangend 

griffier voor de gemeenteraad voor de duur van 1 jaar.
2. Mevr. E.J.M. Kroon per 1 juli 2019 benoemen tot tweede plaatsvervangend griffier 

voor de gemeenteraad voor de duur van 1 jaar.

Doelstelling
De vervanging van de raadsgriffier regelen.

Inleiding
Artikel 100 lid 1 van de gemeentewet stelt verplicht dat er in iedere gemeente een 
griffier moet zijn. De gemeentewet regelt ook dat de raad zorg draagt voor vervanging 
voor en van de griffier (artikel 107d van de Gemeentewet). De vervanger treedt in alle 
rechten en plichten van de griffier.

Argumenten
Vacature
Per 1 juni is mevr. J. Kattenberg met eervol ontslag gegaan, vanwege haar benoeming 
tot griffier elders. Dit maakt het noodzakelijk een nieuwe plaatsvervangend griffier te 
benoemen. Vanwege een goede borging van de vervanging stelt de 
werkgeverscommissie voor om ook een tweede plaatsvervangend griffier te benoemen.

Eerste plaatsvervanger
De werkgeverscommissie heeft per 1 juni mevr. I.S.M. Cornelissen voor de duur van 1 
jaar benoemd tot senior-raadsadviseur; de commissie draagt haar per dezelfde datum 
tevens voor de functie van plaatsvervangend griffier voor.

Tweede plaatsvervanger
De werkgeverscommissie heeft onlangs mevr. E.J.M. Kroon benoemd tot junior- 
raadsadviseur voor de periode van 1 jaar en draagt haar tevens voor als 2e 
plaatsvervangend griffier voor het geval dat de eerste plaatsvervangend griffier niet 
inzetbaar is.

Kanttekeningen
Benoemingen van personen
Benoemingsbesluiten over personen zijn geheim (artikel 31 Gemeentewet). Omdat deze 
benoeming door de door u ingestelde werkgeverscommissie is voorbereid is het verzoek 
van de commissie om voor deze benoeming af te zien van een schriftelijke en geheime 
stemming, maar de kandidaten per acclamatie te benoemen.

Eed of belofte
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De kandidaten leggen na de benoeming ten overstaan van de raad de eed of de belofte 
af in handen van de voorzitter van de raad.

Bijlagen
Geen

Het presidium,

T. Hoekstra, voo

Steller : de heer R.F. Wassink; 06 48 13 46 14;
r.wassink@noordoostpolder.nl

mailto:r.wassink@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van de voorzitter van de werkgeverscommissie van 28 mei 2019, 
no. 19.0001029;

gelet op artikel 107 Gemeentewet en de artikelen 1 en 4 van de Verordening 
werkgeverscommissie Griffie Noordoostpolder 2014

BESLUIT:

1. Mevr. I.S.M. Cornelissen per 1 juni 2019 benoemen tot eerste plaatsvervangend 
griffier voor de gemeenteraad voor de duur van 1 jaar.

2. Mevr. E.J.M. Kroon per 1 juli 2019 benoemen tot tweede plaatsvervangend griffier 
voor de gemeenteraad voor de duuiyva/fjl jaar.

Aldus besloten in de openbare vergad 
van 8 juli 2019.
De griffier, de voor:


