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Aan de gemeenteraad.
Samenvatting voorstel
In 2016 heeft de raad incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de tijdelijke uitbreiding van de griffie.
Mevr. S. Voortman is toen benoemd als raadsadviseur/eerste loco griffier tot 1 januari 2019. In november
2018 heeft de raad structureel budget beschikbaar gesteld voor een permanente uitbreiding. Hierdoor kan
de functie raadsadviseur/eerste loco-griffier definitief worden ingevuld. In het voorliggende voorstel wordt
voorgesteld mevr. S. Voortman een vaste aanstelling bij de griffie te geven.

1 Inleiding
Vanaf 2013 heeft de raad meerdere malen incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor een tijdelijke
versterking van de griffie. Mevr. S. Voortman is in 2013 gedetacheerd als griffiemedewerker en vanaf 2016 als
raadsadviseur/eerste loco-griffier. In 2016 heeft de raad reeds besloten dat deze functie structureel moet
worden gemaakt. De raad heeft in november afgelopen jaar structureel middelen hiervoor beschikbaar gesteld.
Hierdoor kan het tijdelijke karakter van de aanstelling van mevr. S. Voortman worden omgezet naar een vaste
aanstelling vanuit de raad. Het college van burgemeester en wethouders heeft haar inmiddels ontslagen uit
haar functie als juridisch controller.
2 Beoogd resultaat
Een permanente invulling van de functie raadsadviseur/eerste loco-griffier
3 Argumenten
Door de vaste aanstelling valt mevr. Voortman nu formeel onder de raad. Een structurele inpassing biedt de
raad meer zekerheid over de bezetting van de griffie.
4 Kanttekeningen
Volgens de procedure moeten vacatures opengesteld worden voor alle medewerkers. Aangezien mevr.
Voortman deze functie al geruime tijd uitvoert en de vacature tussentijds op Twentse Kracht open is gesteld,
wordt de functie niet opnieuw open gesteld.
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5 Kosten, baten en dekking
De raad heeft in november 2018 reeds structureel middelen beschikbaar gesteld voor een permanente invulling
raadsadviseur/eerste loco-griffier.
6 Vervolg na besluitvorming
Mevr. Voortman ontvangt een brief met haar benoeming voor onbepaalde tijd van de werkgeverscommissie. Ze
valt dan formeel onder de raad. De griffier is gemandateerd door de werkgeverscommissie om functioneringsen beoordelingsgesprekken te houden met haar.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om:
1. Mevr. S. Voortman met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 voor onbepaalde tijd te benoemen
als raadsadviseur/eerste loco-griffier.
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