Aan:
de leden en plv. leden van de Raadsgroep Herindeling Westerkwartier

Marum, 12 juli 2017

Geachte dames en heren,
In reactie op het informatieverzoek van D66 over procedures en planning zoals hieronder aangegeven
is de reactie van de Stuurgroep toegevoegd.
Formatieplan: in januari 2018 wordt het formatieplan vastgesteld door de Stuurgroep en gaat dan voor
overleg naar de BOR. Wij willen in ieder geval voor deze vaststelling in de Raadsgroepvergadering
(zoals het nu gepland staat die van 14 december 2017) alle informatie hierover (zoals: formatie,
argumentatie, financiële vertaling, frictiekosten) agenderen.
Reactie Stuurgroep: Hierin gaar de Stuurgroep mee.
Sociaal Statuut: dit wordt vastgesteld in de Stuurgroep eind november.
Wij willen in ieder geval vóór deze vaststelling (zoals het nu gepland staat in de Raadsgroep van
9 november 2017) het Sociaal Statuut agenderen in de Raadsgroep inclusief de inhoudelijke en
financiële toelichting en willen wij als Raadsgroep in kunnen stemmen voor zover het bepalingen over
de griffie(r) betreft.
Reactie Stuurgroep: Hierin gaat de Stuurgroep mee.
Werving gemeentesecretaris: In meerdere Raadsgroepvergaderingen is afgesproken dat de nieuwe
gemeentesecretaris betrokken wordt bij de inrichting van de nieuwe organisatie c.q. het maken van
functieboek 2. De start voor het maken van functieboek 2 staat in de week van 18 december 2017
gepland. De benoeming van de nieuwe gemeentesecretaris staat gepland in de eerste week van januari
2018. Als deze persoon geen opzegtermijn heeft kan zij/hij betrokken worden bij het maken van
functieboek 2. Maar het is niet reëel om ervan uit te gaan dat deze persoon direct beschikbaar is als
gemeentesecretaris. Wij willen graag voor de Raadsgroepvergadering van juni 2017 een detailplanning
waarin tegemoet gekomen wordt aan het meerdere malen door de Raadsgroep meegegeven kader 'de
nieuwe secretaris is betrokken bij de inrichting van de organisatie'.
Reactie Stuurgroep: Aan de werkgroep HRM al is gevraagd de planning voor het opstellen van
functieboek 2 en werving en selectie van de beoogd gemeentesecretaris op elkaar af te stemmen,
zodanig dat de beoogd gemeentesecretaris nog een rol kan hebben in de verfijningsfase van het
functieboek 2.
Met vriendelijke groet,
Marjan Sijperda, secretaris Raadsgroep Herindeling Westerkwartier

