Raadsvoorstel
Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Zaaknummer:

Sliedrecht, 13 mei 2014

Onderwerp:
Benoeming interim raadsgriffier de heer dr. M.J.E.M. van Dam
Beslispunten
De heer dr. M.J.E.M. van Dam met ingang van 13 mei 2014 te benoemen als (interim) raadsgriffier
van de gemeente Sliedrecht tot 1 januari 2015.
De functie wordt in deze periode ingevuld voor 20 uur per week.
Samenvatting
De gemeenteraad wordt voorgesteld de heer dr. M.J.E.M. van Dam met ingang van 13 mei 2014 voor
20 uur te benoemen in de functie van (interim) raadsgriffier van de gemeente Sliedrecht. tot 1 januari
2015.
Inleiding
De huidige raadsgriffier, de heer A. Overbeek, is met ingang van 1 juni 2014 eervol ontslag verleend
uit zijn functie als raadsgriffier van de gemeente Sliedrecht, wegens zijn vertrek naar de gemeente
Velsen.
De werkgeverscommissie geeft er de voorkeur aan om de vacature op dit moment niet definitief in te
vullen.
De werkgeverscommissie heeft ingestemd met de benoeming voor 20 uur van een interim griffier voor
de periode van 13 mei 2014 tot 1 januari 2015.
De heer dr. M.J.E.M. van Dam heeft ervaring als interim-griffier. Eerder was hij onder meer interimgriffier in Harderwijk, Zoetermeer en Zwijndrecht. De heer Van Dam is tevens kwartiermaker Drechtraadcoördinator.
Conform de verordening werkgeverscommissie wordt onderhavig raadsvoorstel aan de gemeenteraad
voorgelegd. Aandachtspunten voor de opdracht zijn (buiten de reguliere taken van de raadsgriffier) in
ieder geval:
-

Leidinggeven aan de griffie Sliedrecht
Budgethouder raads- en griffie uitgaven
Overbrugging naar en voorbereiden van de komst van de uiteindelijk aan te trekken nieuwe
raadsgriffier
Initiatieven nemen om te komen tot een beter politiek besluitvormingsproces (o.a. BOB traject)
Lid van en deelname aan de Driehoek (burgemeester, gemeentesecretaris, griffier)
Zorgdragen voor een goede balans tussen werkzaamheden in de Drechtsteden en in Sliedrecht

-2Beoogd effect
Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in:
• Financiële kaders
n.v.t.
•

Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders
Verordening Werkgeverscommissie Sliedrecht, d.d. 9 juli 2013, en
artikel 107 van de Gemeentewet.

•
•
•
•

Verordening Werkgeverscommissie 2013, d.d. 9 juli 2013
Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie, d.d. 9 juli
2013
Delegatiebesluit werkgeverstaken van de gemeenteraad aan college, d.d. 9 juli 2013
Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Sliedrecht, d.d. 9 juli 2013

•

Tijdspad, monitoring en evaluatie mb.t. voorgesteld raadsbesluit

Communicatie
De heer dr. M.J.E.M. van Dam wordt benoemd in de raadsvergadering op 13 mei 2014.

Eerdere besluiten/behandeling raad
Besluit eervol ontslag de heer A. Overbeek als raadsgriffier van Sliedrecht
Namens de Werkgeverscommissie Sliedrecht
De voorzitter,

T.C.C. den Braanker
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Concept Raadsbesluit

zaaknummer:
Onderwerp:
Benoeming interim raadsgriffier de heer dr. M.J.E.M. van Dam

De raad van de gemeente Sliedrecht;
gelet op de Verordening Werkgeverscommissie Sliedrecht, d.d. 9 juli 2013, en artikel 107 van de Gemeentewet.

Besluit:
De heer dr. M.J.E.M. van Dam met ingang van 13 mei 2014 te benoemen als (interim) raadsgriffier
van de gemeente Sliedrecht tot 1 januari 2015.
De functie wordt in deze periode ingevuld voor 20 uur per week.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 13 mei 2014

De waarnemend griffier,

De voorzitter,

H.M. Vos-Hulleman

drs. A.P.J. van Hemmen

