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Aan de Raad.

Onderwerp
Benoemen loco-griffier

Korte inhoud
Voor kortdurende vervanging van de griffier (wegens b.v. ziekte of verlof) heeft de raad
in het verleden een tweetal loco-griffiers benoemd. Meest recent is in de
raadsvergadering van 26 maart 2015 de heer G. Stellingwerf met ingang van 1 april
2015 benoemd tot 1e loco-griffier en de heer H. Roskammer was en bleef 2e locogriffier.
De heer Stellingwerf gaat de organisatie na een lange ambtelijke carrière verlaten per
14 september 2017. Daardoor ontstaat er een vacature voor de functie van 1e locogriffier. Desgevraagd heeft mevrouw B. Koopmans-van der Werff, concernmedewerker
bestuur, aangegeven bereid te zijn de functie van 1e loco-griffier te vervullen.
De werkgeverscommissie stelt voor mevrouw B. Koopmans-van der Werff te
benoemen tot 1e loco-griffier. De heer Roskammer is en blijft voorlopig de 2e locogriffier. Nadat alle functies binnen het Concern weer zijn ingevuld zullen de functies
van 1e en 2e loco-griffier opnieuw worden beoordeeld.

Voorstel van de Werkgeverscommissie
1. De heer G. Stellingwerf per 14 september 2017 ontslaan als 1e loco-griffier.
2. Mevrouw B. Koopmans-van der Werff per 22 september 2017 benoemen tot 1e
loco-griffier.
Een stemformulier zal ter vergadering worden uitgereikt.
Burgum, 6 september 2017
De werkgeverscommissie van Tytsjerksteradiel
de waarnemend voorzitter

J. van der Veen-Zeilstra

Raadsbesluit

Gemeente Tytsjerksteradiel
Raadsvergadering d.d. 26 maart 2015, agendapunt 14

De Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel:
overwegende dat:
 de heer G. Stellingwerf de organisatie per 14 september 2017 heeft verlaten;
 de werkgeverscommissie voorstelt om mevrouw B. Koopmans-van der Werff in zijn
plaats te benoemen;
gelezen het voorstel van de Werkgeverscommissie d.d. 6 september 2017;
gelet op het bepaalde in artikel 107d van de Gemeentewet;

BESLUIT:
1. De heer G. Stellingwerf per 14 september 2017 te ontslaan als 1e loco-griffier.
2. Mevrouw B. Koopmans-van der Werff per 22 september 2017 te benoemen tot
1e loco-griffier.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente
Tytsjerksteradiel van 21 september 2017.

De Raad voornoemd,
de griffier

de voorzitter

mr. S.K. Dijkstra

drs. L.J. Gebben
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