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Geadviseerd besluit
1. Instemmen met de tijdelijke aanwijzing (1 jaar) van dhr. J. Cornips als 

plaatsvervangend griffier/raadsadviseur van uw raad, ingaande op 24 
augustus 2020.

Samenvatting
U wordt voorgesteld een nieuwe plaatsvervangend griffier aan te wijzen. De 
plaatsvervangend griffier is tevens (voor dezelfde duur) aangesteld als raadsadviseur 
conform de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Door het (tijdelijk) uitvallen van de griffiemedewerker en de vacature die 1 januari 
2020 is ontstaan door het vertrek van de plaatsvervangend griffier/raadsadviseur, 
kampt de griffie vanaf die tijd met een capaciteitsprobleem. Dit is aanleiding 
geweest voor de griffier om zich te wenden tot de werkgeverscommissie met een 
verzoek dat heeft geleid tot het voorliggende raadsvoorstel. Met uw instemming om 
Juul Cornips tot plaatsvervangend griffier/raadsadviseur aan te wijzen wordt een 
proces gestart dat leidt tot het oplossen van het ontstane capaciteitsprobleem van 
de griffie, zorg draagt voor de continuïteit van de benodigde ondersteuning van de 
gemeenteraad en waarmee de bezetting van de griffie voor de toekomst bestendigd 
is. 

Beoogd effect
Met de aanwijzing van dhr. J. Cornips als plaatsvervangend griffier/raadsadviseur kan 
de griffie met in elk geval drie ervaren krachten (griffier, plaatsvervangend griffier en 
griffiesecretaresse) de ondersteuning van de raad en de Rekenkamercommissie weer 
waarborgen. Vooralsnog is onduidelijk wanneer de griffiemedewerker het werk weer 
op kan pakken.



Vervolg voorstel aan raad

pagina 2 van 4

Kader
 Met de aanwijzing van een plaatsvervangend griffier voldoet u 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. 

 Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 
(Wnra) in werking getreden. Ambtenaren vallen niet langer onder de 
Ambtenarenwet, maar onder het Burgerlijk Wetboek, zoals ook werknemers in 
het bedrijfsleven.

Argumenten
- Per 1 jauari 2020 is er een vacature ontstaan voor de plaatsvervangend 

griffier/raadsadviseur. Toen er in april vorig jaar extern is geworven naar een 
raadsadviseur zijn er, behalve één interne sollicitant, geen reacties 
binnengekomen op de vacature.

- In verband met ziekte van de griffiemedewerker is er sinds januari 2020 een 
tweede capaciteitsprobleem ontstaan. Onduidelijk is wanneer de 
griffiemedewerker weer in staat is haar werkzaamheden (deels) op te pakken.

- Een en ander resulteert in de situatie dat de griffie vanaf januari 2020 in totaal 
1,5 FTE (54 uur) te kort komt. Om de meest acute capaciteitsproblemen op te 
lossen is besloten de griffiesecretaresse een tijdelijk uitbreiding van uren te 
geven (vanaf 20 januari 2020, 16 uur per week) om ervoor te zorgen dat de 
voortgang van de primaire raadsprocessen gewaardborgd zijn. Daarnaast is een 
notulistenbureau ingeschakeld om de verslaglegging van raads- en 
commissievergaderingen en de verslagen van de hoorzittingen t.b.v. het 
raadsonderzoek Horsa Glider te verzorgen.

- De werkgeverscommissie heeft samen met de griffier geconcludeerd dat het 
wenselijk is om op zo kort mogelijke termijn de ontstane capaciteitsproblemen op 
een meer duurzame en stabiele wijze op te lossen. 

- De griffier heeft aangegeven dat dit tevens een goed en natuurlijk moment is 
voor herbezinning op de bezetting van de griffie en heeft de 
werkgeverscommissie meegenomen in mogelijke scenario’s.

- De werkgeverscommissie heeft hierna twee keer overleg gevoerd met alle 
fractievoorzitters, en ook de burgemeester en de gemeentesecretaris zijn hierin 
meegenomen. 

- Uit deze overleggen is het volgende scenario naar voren gekomen. Dhr. J. Cornips 
wordt vanaf 24 augustus 2020 de nieuwe plv. griffier/raadsadviseur. Gedurende 
het eerste half jaar neemt hij zoveel mogelijk taken van de griffier over zodat hij 
zijn kwaliteiten als griffier voor eenieder zichtbaar kan maken. Na dit halve jaar 
volgt een klankbordgesprek met alle fractievoorzitters. Bij goed functioneren 
krijgt dhr. J. Cornips in februari 2021 een vaste aanstelling als griffier. 
Mw. le Comte, die op dit moment nog griffier is, doet dan een stap terug en krijgt 
een vaste aanstelling als plv. griffier/raadsadviseur;

- Mw. le Comte blijft voorlopig de functie van ambtelijke secretaris voor de 
Rekenkamercommissie vervullen;

- Aangezien het openstellen van de vacature van plaatsvervangend 
griffier/raadsadviseur enkele maanden geleden geen reactie heeft opgeleverd 
behalve één interne sollicitatie is ervoor gekozen om niet weer een 
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sollicitatieprocedure op te starten. Daarbij komt dat door de Corona crisis onzeker 
is wanneer er weer “normaal” gewerkt kan worden.

- Dhr. J. Cornips is een ervaren griffier (gemeente Mill) en daarnaast kent hij 
gemeente Renkum uit de tijd dat hij als interim raadsadviseur werkzaam was bij 
de griffie (2017). Op dit moment is hij nog lid van onze Rekenkamercommissie.

Kanttekeningen
- De benoeming van de plaatsvervangend griffier / raadsadviseur betreft een 

aanstelling voor een jaar. In eerste instantie was het de bedoeling dat dhr. J. 
Cornips aangewezen zou worden als plaatsvervangend griffier / raadsadviseur 
vanaf 1 mei 2020. Echter gelet op de Corona crisis is dit verschoven naar 24 
augustus a.s. Reden hiervoor is dat het onzeker is wanneer de maatregelen 
rondom de Corona crisis worden opgeheven en wanneer er weer “normaal” 
gewerkt kan worden. 

- Dhr. Cornips neemt uiteraard na aanwijzing als plaatsvervangend griffier zijn 
ontslag als lid van de Rekenkamercommissie.

Draagvlak
Conform het door uw raad gegeven mandaat is deze arbeidsrechtelijke 
aangelegenheid voor u voorbereid en uitgevoerd door de werkgeverscommissie. 
- Het is aan de raad om de griffier en plaatsvervanger aan te wijzen.
- Het fractievoorzittersoverleg, de burgemeester en de gemeentesecretaris zijn 

over het voorstel geïnformeerd op woensdag 19 februari 2020.
- De burgemeester en de gemeentesecretaris hebben op woensdag 26 februari 

2020 een gesprek gehad met dhr. Cornips. 
- P&O is gevraagd om advies. De voorgestelde procedure wijkt af van de 

gebruikelijke procedure van werven. P&O wijst daarbij op de afspraken gemaakt 
door B&W om vacatures uit te zetten in de regio.

- Het fractievoorzittersoverleg (Fvo) is op vrijdag 13 maart 2020 bij elkaar geweest 
en heeft definitief en unaniem tot de hiervoor beschreven procedure besloten. 
Het Fvo is zich bewust dat deze procedure afwijkt van de gebruikelijke procedure, 
maar is van mening dat gelet op de bijzondere situatie een afwijkende procedure 
te verantwoorden is.

- Op 1 april 2020 heeft de voorzitter van de werkgeverscommissie de 
burgemeester en de gemeentesecretaris op de hoogte gesteld van het in dit 
voorstel beschreven proces.

- De voorzitter van de Rekenkamercommissie is eveneens op de hoogte gesteld 
van dit voorstel. 

- De beide griffiemedewerkers zijn van begin af aan meegenomen in het hele 
proces en staan volledig achter het voorstel.

Aanpak/Uitvoering
- De werkgeverscommissie heeft gesprekken gevoerd met de huidige griffier en 

met dhr. Cornips. 
- De huidige griffier heeft in overleg met P&O het voorstel verder uitgewerkt.
- Op basis van de bij draagvlak doorlopen procedure en gevoerde gesprekken kan 

de werkgeverscommissie komen tot een unanieme voordracht aan uw raad om 
dhr. Cornips aan te wijzen tot plaatsvervangend griffier/raadsadviseur. 

- Een half jaar na 24 augustus 2020 voeren de fractievoorzitters een 

functioneringsgesprek met dhr. Cornips. Bij gebleken goed functioneren en 
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wederzijdse tevredenheid wordt dhr. Cornips daarna aangewezen als griffier en 

komt in vaste dienst van de gemeente Renkum. 

- Mw. le Comte wordt in dezelfde vergadering aangewezen als raadsadviseur / 

plaatsvervangend griffier.
- Dhr. Cornips legt in de raad van 27 mei 2020 de belofte af. 

Financiële consequenties
Hierin is voorzien via de reguliere personeelsposten van het raadsbudget. Het 
voorstel kan budgetneutraal worden uitgevoerd. Dit is gecheckt door P&O en door 
Financiën.
 

Juridische consequenties
n.v.t


