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Geadviseerd besluit

1. Instemmen met de tijdelijke benoeming van dhr. Sjoerd van der Meer als  plv. 
griffier/raadsadviseur en plv. ambtelijk secretaris Rekenkamercommissie tot 31 
december 2019 voor 20 uur per week, ingaande op 1 juni 2019.

Samenvatting
U wordt voorgesteld dhr. van der Meer als plaatsvervangend griffier/raadsadviseur en plv. 
ambtelijk secretaris van de Rekenkamercommissie te benoemen. 

Beoogd effect
Met de benoeming van de nieuwe plv. griffier wordt voldaan aan het wettelijk vereiste de 
vervanging van de griffier te regelen (artikel 107d van de Gemeentewet). De vervanger treedt in 
alle rechten en plichten van de griffier.

In uw raadsbesluit d.d. 29 oktober 2008 heeft u bepaald dat de griffie het ambtelijk secretariaat 
voor de Rekenkamercommissie vervuld. Op grond van dit besluit is de plv. griffier tevens de plv. 
secretaris voor de Rekenkamercommissie 

Kader
Alvorens iemand als plaatsvervangend griffier kan optreden, dient de raad deze persoon op basis 
van artikel 107 van de Gemeentewet te benoemen. 
 

Argumenten
- Mw. M. Smits heeft per 15 maart 2019 ontslag genomen als raadsadviseur in Renkum. Dit 

ontslag geldt voor 20 uur van haar aanstelling (in totaal was dit 28 uur in schaal 11). Voor het 
resterende deel van haar aanstelling blijft mw. Smits in dienst van de gemeente Renkum tot 
31 december a.s. in de functie van Functionaris Gegevensbeheer (FG). 

- Om dit te realiseren heeft de griffie 0,2 FTE (oftewel 8 uur) tijdelijk (tot 31 december 2019) ter 
beschikking gesteld aan de organisatie. 
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Daarnaast heeft de griffiemedewerker de afgelopen tien maanden vijf uur minder gewerkt 
voor de griffie in verband met haar aanstelling in gemeente Overbetuwe (van 1 juli 2018 tot 1 
mei 2019). 

- Dit alles heeft geresulteerd in de situatie dat de griffie de afgelopen periode in totaal 0,36 
FTE (13 uur) heeft ingeleverd. Het gemis van deze uren is steeds meer merkbaar. Om de 
adviesfunctie en de dienstverlening aan de raads- en commissieleden op peil te houden, is 
het noodzakelijk de 20 uur die dit jaar beschikbaar zijn voor de functie van raadsadviseur in 
te vullen. 

- In overleg met de gemeentesecretaris en na afstemming met de werkgeverscommissie, is 
ervoor gekozen om de aanstelling van dhr. van der Meer in te laten gaan op 1 juni a.s. Tot 
die tijd kan hij zijn werkzaamheden als projectleider Perspectiefnota op een goede manier 
afronden.

- Behalve de werkdruk van de laatste tijd, ervaart de griffie dat er een verschuiving is in de 
ondersteuningsbehoefte van de raad (o.a. door het nieuwe vergaderstelsel, ondersteuning 
RTA-werkgroepen) en daarmee een verschuiving van de focus van de werkzaamheden van 
de griffie. Er is vraag naar een andere (meer op uitvoering gerichte) ondersteuning. 

- Om hieraan tegemoet te komen, de basis op orde te houden en de raadsprocessen optimaal 
te kunnen blijven ondersteunen, wordt per 1 mei a.s. de urenverdeling binnen de griffie 
aangepast. Dit gaat niet gepaard gaat met formatie-uitbreiding. Er wordt enkel geschoven in 
de uren die beschikbaar zijn. Om dit te realiseren heeft mw. Muller haar functie in 
Overbetuwe opgezegd en komt per 1 mei a.s. weer volledig terug bij de griffie van Renkum. 
Een en ander is afgestemd met uw werkgeverscommissie. 

Kanttekeningen
- Dhr. van der Meer is momenteel voor 36 uur per week in vaste dienst werkzaam als 

directiesecretaris voor onze gemeente. Wanneer uw raad dhr. van der Meer per 1 juni a.s. 
benoemt tot raadsadviseur blijft hij voor zestien uur als projectleider werkzaam voor het 
college van B&W. 

- Zijn werkzaamheden voor de ambtelijke organisatie mogen niet van dien aard zijn dat 
hierdoor een conflicterende situatie ontstaat met zijn werkzaamheden voor de 
griffie/gemeenteraad. Hierover maken de gemeentesecretaris en de griffier afspraken.

- In oktober 2019 wordt zijn functioneren als raadsadviseur geëvalueerd en bij gebleken 
geschiktheid en wederzijdse tevredenheid wordt zijn aanstelling als raadsadviseur per 
1 januari 2020 voortgezet. 

- Per diezelfde datum vallen acht uur (schaal 11) die de griffie ter beschikking heeft gesteld 
voor de functie van FG weer terug aan de griffieformatie. Van die acht uur gaan er vier uur 
naar de functie van de plv. griffier/raadsadviseur en de andere vier uur (omgerekend naar 
schaal 8 is dat vijf uur) gaan naar de griffiemedewerker. Vier uur in schaal 11 is immers gelijk 
aan vijf uur in schaal 8.

- Hierdoor wordt niet alleen mogelijk gemaakt dat de raadsadviseur zich vooral kan focussen 
op de adviserende werkzaamheden richting de raads- en commissieleden, maar ook dat er 
meer uren dan voorheen beschikbaar komen voor de meer uitvoerende werkzaamheden. Dit 
betekent een efficiëntere en doelmatiger verdeling van de beschikbare uren van de griffie, en 
ook een verdeling die tegemoetkomt aan de behoeften van de raad. 
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Draagvlak
Conform het door uw raad gegeven mandaat is deze arbeidsrechtelijke aangelegenheid voor u 
voorbereid en uitgevoerd door de griffier in overleg met de werkgeverscommissie. De 
aanbeveling van de werkgeverscommissie is bij dit raadsvoorstel gevoegd. Het 
fractievoorzittersoverleg is over een en ander geïnformeerd op 5 april 2019. 

Aanpak/Uitvoering
- Conform interne afspraken is de vacature opengesteld via “werkeningelderland.nl”. De 

sollicitatieprocedure is voorbereid met de werkgeverscommissie en in overleg met de P&O 
adviseur. 

- Op de vacature is één reactie binnengekomen. Er zijn twee gesprekken gevoerd met de 
kandidaat. Een gesprek met de werkgeverscommissie en een gesprek met de drie huidige 
griffiemedewerkers. 

- De beide betrokken sollicitatiecommissies hebben naar aanleiding van dit gesprek kunnen 
komen tot een unanieme voordracht aan uw raad om dhr. van der Meer te benoemen tot 
raadsadviseur/plaatsvervangend griffier (zie ook de bijgevoegde aanbeveling van de 
werkgeverscommissie). 

- Dhr. van der Meer legt in de raad van 24 april 2019 de belofte af. 

Financiële consequenties
- De functie van raadsadviseur is ingeschaald in functieschaal 11 voor 20 uur (€ 48.949), 

na 31 december 2019 functieschaal 11 voor 24 uur (€ 58.739). Dekking vindt plaats binnen 
het budget van de griffie. 

- De functie van griffiemedewerker is ingeschaald in functieschaal 8 voor 30 uur (€ 51.149). 

Dekking vindt plaats binnen het budget van de griffie. 

Juridische consequenties
Dhr. van der Meer wordt met ingang van 1 juni 2019 tijdelijk tot 31 december 2019 benoemd in 
de functie van raadsadviseur /plv. griffier en als plv. ambtelijk secretaris van de 
Rekenkamercommissie. 

Hij behoudt echter zijn vaste aanstelling bij de gemeente Renkum. Mocht blijken dat dhr. van der 
Meer voor of op 31 december 2019 niet naar tevredenheid functioneert, dan eindigt zijn 
aanstelling als raadsadviseur /plv. griffier en plv. ambtelijk secretaris van de 
Rekenkamercommissie. Op dat moment zal door de gemeente Renkum gezocht worden naar 
een passende functie binnen de organisatie. 

Functioneert dhr. van der Meer naar tevredenheid dan wordt zijn aanstelling voortgezet conform 
hetgeen is aangegeven onder kanttekeningen.


