
Voorstel aan raad

Verantwoordelijke afdeling Nummer

Griffie 7

− Inboeknummer: Raad d.d.
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Werkgeverscommissie

Datum : Onderwerp:

25 januari 2021 Benoeming en aanwijzing 
griffiepersoneel

Geadviseerd besluit
1. Instemmen met het eervol ontslag van mw. J.I.M. le Comte als griffier van uw 

raad;
2. Instemmen met de benoeming van dhr. J. Cornips als griffier van uw raad 

ingaande op 1 maart 2021;
3. Instemmen met het aanwijzen van mw. J.I.M. le Comte als plaatsvervangend 

griffier/raadsadviseur.

Samenvatting
Sinds er door het (tijdelijk) uitvallen van de griffiemedewerker en de vacature die 1 
januari 2020 is ontstaan voor de plaatsvervangend griffier/raadsadviseur, kampte de 
griffie met een reëel en acuut capaciteitsprobleem. Dit probleem heeft mede geleid 
tot een herbezinning op de samenstelling van de griffie. De huidige griffier heeft zich 
op dat moment tot de werkgeverscommissie gewend met een voorstel om op zo kort 
mogelijke termijn de ontstane capaciteitsproblemen op te lossen.

Er is toen een proces gestart waarvan de benoeming van dhr. Cornips tot 
plaatsvervangend griffier/raadsadviseur (25 maart 2020) een eerste stap was. Dit 
proces, dat verder wordt beschreven onder het kopje ‘argumenten’ heeft uiteindelijk 
geresulteerd in het voorliggende voorstel. Een voorstel waarbij u instemt met de 
benoeming van dhr. Cornips tot griffier en instemt met het aanwijzen van mw. le 
Comte tot plv. griffier/raadsadviseur.

Beoogd effect
Uw besluit draagt zorg voor de waarborging van de continuïteit van de benodigde 
ondersteuning van de gemeenteraad en de bestendiging van de bezetting van de 
griffie voor de toekomst.
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Kader
 Op grond van artikel 107 van de Gemeentewet is uw gemeenteraad bevoegd te 

besluiten over het ontslag en de benoeming van de griffier. 
 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
Om het acute en nijpende capaciteitsprobleem dat sinds 1 januari 2020 ontstaan is 
bij de griffie zo snel mogelijk op te lossen is na overleg met de werkgeverscommissie 
en na afstemming met de fractievoorzitters gekozen voor het hierna geschetste 
scenario:
- Dhr. J. Cornips is vanaf 15 augustus 2020 aangewezen als beoogd 

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 vanaf 1 maart 2021 een vaste aanstelling als 
griffier;

- Mw. le Comte, die op dit moment nog griffier is, doet dan een stap terug en gaat 
de functie van plv. griffier /raadsadviseur vervullen;

Op donderdag 21 januari 2021 heeft het hiervoor genoemde klankbordgesprek met 
de fractievoorzitters en dhr. Cornips plaatsgevonden. Uitkomst van dit gesprek is een 
positief advies van de fractievoorzitters wat betreft de benoeming van dhr. Cornips.
De werkgeverscommissie heeft op maandag 25 januari 2021 een afsluitend gesprek 
gevoerd met dhr. Cornips om hem te informeren over de gevoerde gesprekken. 

Kanttekeningen
- Mw. J.I.M. le Comte is in 2006 benoemd tot ambtelijke secretaris van de 

Rekenkamercommissie. Dit blijft zij ook nadat zij aangewezen is als plv. 
griffier/raadsadviseur. 
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Draagvlak
Conform het door uw raad gegeven mandaat is deze arbeidsrechtelijke 
aangelegenheid voor u voorbereid en uitgevoerd door de werkgeverscommissie. 
- De werkgeverscommissie heeft gedurende het gehele proces meerdere 

gesprekken gevoerd met de fractievoorzitters. De fractievoorzitters hebben 
hieraan voorafgaand hun fractiegenoten gevraagd om input. 

- De burgemeester en de gemeentesecretaris zijn eveneens gedurende het proces 
geraadpleegd en op maandag 18 januari jl. heeft de werkgeverscommissie met 
hen gesproken over de samenwerking met dhr. Cornips in de driehoek. 

- De griffiemedewerkers zijn meegenomen in het hele proces en staan volledig 
achter het voorstel. Op maandag 18 januari jl. heeft de werkgeverscommissie 
met hen en de huidige griffier gesproken over hun ervaring wat betreft de 
samenwerking met dhr. Cornips gedurende het afgelopen half jaar.

- Het fractievoorzittersoverleg heeft op 21 januari jl. naar aanleiding van het advies 
van de werkgeverscommissie een klankbordgesprek gevoerd met de beoogd 
griffier. 

Aanpak/Uitvoering
- De huidige griffier heeft na overleg met de werkgeverscommissie en P&O het 

voorliggende voorstel uitgewerkt.
- Op basis van de bij draagvlak beschreven procedure en de gevoerde gesprekken 

kan de werkgeverscommissie komen tot een unanieme voordracht aan uw raad 
om dhr. Cornips te benoemen tot griffier en mw. le Comte aan te wijzen als plv. 
griffier/raadsadviseur. 

- Dhr. Cornips legt in de raad van 24 februari 2021 de belofte af. 

Financiële consequenties
Hierin is voorzien via de reguliere personeelsposten van het raadsbudget. De 
personele afspraken die gemaakt zijn met de betrokken medewerkers vallen binnen 
de hiervoor bedoelde personeelsposten van het raadsbudget. Of wel het voorstel kan 
budgetneutraal worden uitgevoerd.

Juridische consequenties
n.v.t


