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Onderwerp
Benoeming en aanwijzing tweede plaatsvervangend griffier

Advies fractievoorzittersoverleg
De fractievoorzitters adviseren positief

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. De heer H.A.R.E. Prins per 1 september 2021 voor onbepaalde tijd te benoemen als tweede 
plaatsvervangend griffier voor de gemeenteraad en in te stemmen met het aanwijzen van hem voor de 
functie van plaatsvervangend griffier.
2. De betrokken medewerker hierover per brief te informeren.

Doelstelling
De vervanging van de raadsgriffier structureel regelen. Door het aanwijzingsbesluit is de heer Prins 
bevoegd om bij wet bepaalde taken te verrichten.

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.
Als gevolg van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ontvangen 
medewerkers in dienst van de gemeente een arbeidsovereenkomst. Vanwege het private karakter van 
deze overeenkomst is het nodig, vanwege de publiekrechtelijke uitoefening van een aantal 
werkzaamheden, een apart aanwijzingsbesluit te nemen.

Argumenten
1.1 Vaste aanstelling
De heer Prins is in september 2020 door de raad voor een jaar benoemd en aangewezen als 
plaatsvervangend griffier. Nu hij een vaste aanstelling heeft gekregen als raadsadviseur dient de raad 
een besluit te nemen tot benoeming en aanwijzing tot plaatsvervangend griffier voor onbepaalde tijd.

1.2 Tweede plaatsvervanger
Vanwege een goede borging van de vervanging van de griffier wordt voorgesteld om de heer Prins als 
tweede plaatsvervanger te benoemen en aan te wijzen, voor het geval dat zowel de griffier als de 
eerste plaatsvervangend griffier niet inzetbaar zijn.

2.1 Bij of krachtens de wet worden bevoegdheden toegekend aan een bepaalde functie. De 
bevoegdheden volgen uit de benoeming in de functie.
Ambtenaren die onder de Ambtenarenwet 2017 vallen, zullen na inwerkingtreding van de Wnra 
werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstellingsbesluit. De 
arbeidsovereenkomst kan, anders dan het aanstellingsbesluit, niet de grondslag zijn voor de 
uitoefening van bevoegdheden. Een op de ambtenaar/werknemer gericht aanwijzingsbesluit is dan 
nodig.

Kanttekeningen
Benoemingen van personen
Benoemingsbesluiten over personen zijn geheim (artikel 31 Gemeentewet). Omdat deze benoeming 
met een positief advies van de fractievoorzitters is voorbereid, is het voorstel om voor deze



benoeming af te zien van een schriftelijke en geheime stemming, maar de heer Prins per acclamatie 
te benoemen.

Eed of belofte
Omdat het feitelijk een verlenging betreft van de tijdelijke benoeming en aanwijzing zal de heer Prins 
niet opnieuw worden geïnstalleerd en zal hij niet opnieuw de eed of de belofte afleggen.

Bijlagen
Geen

Portefeuillehouder : R.T. de Groot
Steller : de heer R.F. Wassink; 0527633315; r.wassink@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

gelezen het voorstel van de voorzitter en de griffier van de gemeenteraad van 31 augustus 2021, 
no. 21.0005589;

gelet op artikel 100 en 107 Gemeentewet;

BESLUIT:

1. De heer H A R E. Prins per 1 september 2021 voor onbepaalde tijd te benoemen als tweede 
plaatsvervangend griffier voor de gemeenteraad en in te stemmen met het aanwijzen van 
hem voor de functie van plaatsvervangend griffier.

2. De betrokken medewerker hierover per brief te informeren.

Aldus besloten in de openbare vergadering


