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Geadviseerd besluit
1. In te stemmen met de aanwijzing van mevrouw Liesanne van den Brink als eerste

plaatsvervangend griffier van de gemeenteraad van Renkum;
2. In te stemmen met de aanwijzing van mevrouw Muriëlle de Wit als tweede 

plaatsvervangend griffier van de gemeenteraad van Renkum. 

Samenvatting
Vanwege een aantal personele ontwikkelingen, heeft de griffie in 2022 te maken 
gehad met een capaciteitstekort. Dit tekort is tijdelijk opgelost door een uitbreiding 
van de aanstelling van de griffiesecretaresse en externe inhuur. Zo heeft de raad op 
30 september 2022 de heer Thom van den Berg aangewezen als tijdelijke 
plaatsvervangend griffier ad interim. Deze tijdelijke aanwijzing  
loopt tot het moment dat de vacature voor plaatsvervangend griffier ingevuld.  

Om te komen tot een structurele oplossing voor de fomatie van de griffie, heeft de 
griffie in afstemming met de werkgeverscommissie een nieuw formatieplan 
opgesteld. Dit heeft geresulteerd in twee vacatures voor de functie van plv. griffier/ 
raadsadviseur en de functie van junior raadsadviseur.   
In september zijn de vacatureteksten voor beide vacatures gepubliceerd voor een 
periode van 3 weken. Naar aanleiding hiervan zijn 8 sollicitaties naar de functie van 
plv. griffier / raadsadviseur en 15 sollicitaties naar de vacature van junior 
raadsadviseur ontvangen. 
De griffie heeft vervolgens met ondersteuning van de P&O-adviseur 
sollicitatiegesprekken gevoerd met 7 kandidaten. Op basis van deze gesprekken zijn 
mevrouw Liesanne van den Brink en mevrouw Muriëlle de Wit geselecteerd voor 
respectievelijk de functie van plv. griffier/ raadsadviseur en junior raadsadviseur. 
Beiden zijn aangesteld als raadsadviseur en junior raadsadviseur conform de Wet 
normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), met ingang van 4 januari 2022. 
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Conform artikel 107 van de Gemeentewet is de raad bevoegd om de griffier en diens 
plaatsvervanger aan te wijzen. Met dit voorstel wordt de raad daarom voorgesteld 
om mevrouw Liesanne van den Brink aan te wijzen als eerste plaatsvervangend 
griffier van de gemeenteraad en mevrouw Muriëlle de Wit als tweede 
plaatsvervanger. De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum 
dat de uitoefening van de functie van plaatsvervangend griffier geen onderdeel meer
uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende ambtenaren. 

Kader
− Conform artikel 107e besluit de raad tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van 

arbeidsovereenkomsten met de op de griffie werkzame ambtenaren. 
Op basis van de verordening Werkgeverscommissie gemeente Renkum (2012) 
zijn de taken voor het werkgeverschap gedelegeerd aan de 
werkgeverscommissie. Op basis van diezelfde verordening zijn de taken en 
bevoegdheden inzake het griffiepersoneel gemandateerd aan de griffier. 

− Het aanwijzen van de griffier en diens plaatsvervanger is wettelijk toegedicht aan
de gemeenteraad, op basis van artikel 107 gemeentewet.

− 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.

Beoogd effect
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 de aanstelling van het nieuwe griffiepersoneel heeft de griffie weer een formatie 
die past bij de ondersteuningsbehoefte van de raad en de opgaven en ambities, 
zoals die zijn neergelegd in het griffieplan. Met ingang van 4 januari is de formatie 
van de griffie als volgt:

Functie Uren Fte

Griffier 
(Juul Cornips)

32 uur 0,89 fte

Raadsadviseur plaatsvervangend griffier 
(Liesanne van den Brink)

28 uur 0,78 fte

Junior Raadsadviseur
(Muriëlle de Wit) 

24 uur 0,67 fte

Griffiesecretaresse
(Gera Gerritsen)

20 uur 0,56 fte

Griffie formatie 100  uur 104 2,89 fte



Vervolg voorstel aan raad

pagina 3 van 3

Financiële consequenties 
De kosten van het griffiepersoneel worden gedekt uit het reguliere raads- en 
griffiebudget. De voorgestelde formatie valt binnen het structurele raadsbudget. 

Argumenten 
- De raad is wettelijk verplicht om de vervanging van de griffier te regelen. Dit 

betekent dat de raad in ieder geval één plaatsvervanger voor de griffier aanwijst. 
Voorgesteld wordt om ook een tweede plaatsvervanger aan te wijzen. Hiermee is 
in ieder geval de vervanging van de griffier geborgd, ook in het geval dat zowel 
de griffier als de eerste plaatsvervanger afwezig zijn. 

- Met de nieuwe samenstelling van de griffie, heeft de griffie weer een formatie die
in kwantitatief en kwalitatief opzicht passend is bij de taken, opgaven en ambities
zoals die zijn neergelegd in het griffieplan 2023. 

- Bij de werving van de nieuwe medewerkers was het uitgangspunt om binnen het 
huidige budget te blijven. 

- Bij het vaststellen van de Perspectiefnota 2022-2026 heeft de raad besloten tot 
een uitbreiding van de secretariële ondersteuning van de rekenkamer van 4 uur 
(01, fte). De secretariële ondersteuning bedraagt nu 8 uur per week (0,2 fte). De 
secretariële  ondersteuning van de rekenkamer kan op den duur worden 
toegevoegd aan het takenpakket van de raadsadviseur/ plv. griffier. 

Draagvlak
Het concept- griffieplan is besproken met de werkgeverscommissie en de 
fractievoorzitters. Voorts is de werkgeverscommissie regelmatig geïnformeerd over 
het wervings- en selectieproces. De werkgeverscommissie heeft op 12 december het
griffieplan vastgesteld. 

Juridische consequenties
n.v.t


