Voorstel van raadswerkgroep Inrichten griffie aan Raadsgroep Herindeling dd. 14 september 2017
Onderwerp: procedure werving/aanstelling beoogd griffier
Keuze tijdelijk griffier of beoogd griffier
Voor het aanstellen van een raadsgriffier voor de nieuwe gemeente zijn er meerdere opties.
De Raadsgroep Herindeling kan een tijdelijk griffier werven en aanwijzen, die op 2 januari 2019 door
de nieuw gekozen raad ook als zodanig wordt benoemd. De raad kan dan in de loop van 2019 een
wervingsprocedure volgen en een griffier aanstellen.
Een andere mogelijkheid is dat de Raadsgroep Herindeling ruim voor de herindelingsdatum (via een in
te stellen selectiecommissie) een beoogd griffier werft en benoemt. Deze zal dan op 2 januari 2019
door de nieuw gekozen raad als griffier van de gemeente Westerkwartier (moeten) worden benoemd.
In beide gevallen is het wenselijk de aan te stellen (tijdelijk of beoogd) griffier tijdig te laten starten als
kwartiermaker. Daarbij dient te worden gedacht aan een startmoment in het tweede kwartaal van 2018.
Advies: aanstellen van een beoogd griffier
De raadswerkgroep Inrichten griffie adviseert een kwartiermaker/beoogd griffier te werven en deze
tijdig voor de herindelingsdatum aan te stellen.
De aan te stellen kwartiermaker/beoogd griffier wordt geworven via een externe sollicitatieprocedure
onder verantwoordelijkheid van de Raadsgroep Herindeling. Deze stelt de te voeren procedure in
handen van een nader samen te stellen selectiecommissie.
Aangetekend wordt dat de huidige griffiers hebben aangegeven niet te zullen solliciteren op de functie
van griffier van de nieuwe gemeente.
De raadswerkgroep stelt een profielschets voor de beoogd griffier op en legt deze ter vaststelling voor
aan de Raadsgroep Herindeling.
Voor de werving wordt door de raadswerkgroep een selectieprocedure opgesteld, die uiteindelijk leidt
tot een voordracht van de in te stellen selectiecommissie. De raadswerkgroep stelt voor het wervingsen selectieproces als volgt in te richten:
 Er worden twee parallelle commissies gevormd voor de te voeren gesprekken met kandidaten
in de eerste gespreksronde.
 De selectiecommissies worden samengesteld uit leden van de raadswerkgroep Inrichten
griffie, desgewenst aangevuld met een raadslid van elke in de raden actieve politieke partij die
niet in de raadswerkgroep vertegenwoordigd is.
 Tevens één of twee burgemeesters uit te nodigen voor de selectiecommissies.
 De tweede gespreksronde wordt gevoerd door één commissie, samengesteld uit leden van
beide selectiecommissies.
 Als adviseurs voor de gehele procedure een HRM-adviseur uit de organisaties en één van de
huidige griffiers te betrekken.
 Een externe (wervings- en selectie)deskundige zal worden betrokken, met name om de
selectiecommissie bij te staan bij de voorbereiding op de te voeren gesprekken.
 De geworven kwartiermaker/beoogd gemeentesecretaris te betrekken bij de met kandidaten te
voeren gesprekken.
 De procedure wordt zodanig in tijd uitgezet dat de kwartiermaker/beoogd griffier uiterlijk op
1 mei 2018 in dienst kan treden.

De detaillering van de te volgen procedure en de definitieve samenstelling van de selectiecommissies
vindt plaats in afstemming met de keuzes die zijn gemaakt bij de procedure voor werving van een
kwartiermaker/gemeentesecretaris. Het te volgen tijdpad zal worden afgestemd met de leden van de
selectiecommissie.
Arbeidsrechtelijk
De beoogd griffier komt tot de herindelingsdatum in dienst van één van de vier gemeenten (het meest
aannemelijke: Leek als grootste gemeente). Betrokkene wordt voorgedragen aan Gedeputeerde Staten
voor benoeming als tijdelijk griffier volgens art. 61 van de Wet Arhi en op 2 januari 2019 door de raad
van de gemeente Westerkwartier benoemd als griffier van de gemeente Westerkwartier.
Voorstel
1. Besluiten tijdig voor de herindelingsdatum een kwartiermaker/beoogd griffier te werven en
deze zijn/haar werkzaamheden uiterlijk per 1 mei 2018 te laten aanvangen.
2. De te voeren procedure in handen stellen van een door de raadswerkgroep Inrichten griffie
voor te dragen selectiecommissie.

