Raadsvoorstel
Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Agendapunt 14

Sliedrecht, 24 juni 2014

Onderwerp:
Functieprofiel raadsgriffier Sliedrecht
Beslispunten
1. Het concept functieprofiel raadsgriffier Sliedrecht vast te stellen, inclusief functiewaardering;
2. In te stemmen met het voorgestelde proces van werving en selectie, inclusief de planning en
inclusief het voornemen de interne en externe ronde gelijktijdig te laten plaatsvinden
Samenvatting
Wegens het vertrek van raadsgriffier A. Overbeek per 1 juni 2014 moet er geworven worden voor een
nieuwe raadsgriffier voor de gemeenteraad Sliedrecht. De werkgeverscommissie Sliedrecht heeft de
gemeenteraad voorgesteld vooralsnog de vacature niet open te stellen en een interim griffier aan te
stellen. De raad heeft ingestemd met dat verzoek en daarbij aangegeven betrokken te willen worden bij
het op te stellen profiel voor de raadsgriffier in Sliedrecht. De werkgeverscommissie heeft een voorstel
voor het functieprofiel opgesteld en een procedurevoorstel voor de werving en selectie met bijbehorend tijdspad. Dit functieprofiel en dit procesvoorstel liggen voor in de opiniërende bijeenkomst op
24 juni 2014. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het functieprofiel raadsgriffier Sliedrecht en
met het procesvoorstel zodat de werving en selectie van start kan gaan.
Beoogd effect
Op 1 januari 2015 start de nieuwe griffier.
Argumenten
De raad besluit over de eigen ondersteuning. Het profiel beschrijft hoe de griffiersfunctie ingevuld
moet worden om voor de raad een adequate ondersteuning te verzekeren.
Kanttekeningen
Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in:
• Financiële kaders
• Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders
Gemeentewet, artikel 107
•

Tijdspad, monitoring en evaluatie m.b.t. voorgesteld raadsbesluit
Opinierende bijeenkomst 24 juni 2014 (bespreking procedure en profiel), raadsvergadering 8
juli 2014 (vaststellen procedure en profiel), raadsvergadering 28 oktober 2014 benoeming

-2nieuwe griffier.

Communicatie
•

De communicatie rond de werving en selectie ligt in handen van de werkgeverscommissie en
van de gemeenteraad.

•

Communicatie over de uiteindelijk te benoemen nieuwe raadsgriffier in de betreffende gemeenteraadsvergadering en publicatie op de website van de gemeenteraad.

Vervolg
Eerdere besluiten/behandeling raad
Besluit op 13 mei tot eervol ontslag van dhr Overbeek als raadsgriffier

De voorzitter,

De griffier,

drs. A.P.J. van Hemmen

dr. M.J.E.M. van Dam

