Advies
Aan:
Raadsgroep Herindeling
Van:
Selectiecommissie kwartiermaker/beoogd Griffier
CC:
Datum:
30 januari 2018
Betreft:
Voordracht tot benoeming de heer J.L. de Jong
___________________________________________________________________

Voorgesteld besluit
1. De heer J.L. de Jong benoemen tot kwartiermaker griffie/beoogd griffier voor de nieuwe
gemeente Westerkwartier, waarbij er sprake is van een tijdelijke aanstelling voor 36 uur per
week bij de gemeente Leek van 1 mei 2018 tot 1 januari 2019 (waarvoor de raad van Leek
een besluit dient te nemen)
2. Gedeputeerde Staten verzoeken de heer J.L. de Jong per 1 januari 2019 als tijdelijke griffier te
benoemen tot het moment dat besluitvorming over de benoeming van de griffier door de
nieuwe gemeenteraad heeft plaatsgevonden.
3. De gemeenteraad van de nieuwe gemeente Westerkwartier voorstellen de heer J.L. de Jong
in de eerste vergadering van de raad te benoemen tot griffier in vaste dienst.
4. In de eerstvolgende vergadering van de Raadsgroep een tijdelijke werkgeverscommissie
instellen voor het beoordelen van het functioneren van de kwartiermaker/beoogd griffier in
de periode tot 1 januari 2019. Leden van de selectiecommissie onderdeel laten uitmaken van
deze tijdelijke werkgeverscommissie voor aansluiting bij de met de heer de Jong gevoerde
selectiegesprekken en het waarborgen van een mate van objectiviteit.

Samenvatting/toelichting
Eind vorig jaar is gestart met de werving van een kwartiermaker/beoogd griffier voor de nieuwe
gemeente Westerkwartier.
Uit 21 kandidaten zijn door Hielke Westra, Irene van Essen, Hans Kastermans, Koos Siegers aangevuld
met Janneke Miedema (HRM-adviseur) zes kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek.
Op vrijdag 12 januari 2018 hebben twee commissies bestaande uit:
 Co Stehouwer, Ytsen van der Velde, Alex Temmingh, Hans Kastermans en Koos Siegers
 Hielke Westra, Irene van Essen, Michiel van der Linden en Berend Hoekstra
een sollicitatiegesprek gevoerd met deze zes kandidaten.
Uit de gevoerde gesprekken zijn drie kandidaten uitgenodigd om vervolggesprekken te gaan voeren
op vrijdag 19 januari 2018. Ditmaal door een commissie bestaande uit Hielke Westra, Irene van
Essen, Michiel van der Linden, Hans Kastermans en Koos Siegers.
Aansluitend aan het sollicitatiegesprek heeft Janneke Miedema samen met de kandidaat een
arbeidsvoorwaardengesprek gevoerd.
Na afloop van de gesprekken zijn de commissieleden uit de eerste ronde aangeschoven om samen
tot een voordracht van een benoembare kandidaat te komen.

Unaniem is de voorkeur uitgesproken voor de heer J.L. de Jong; de huidige griffier van de gemeente
Tynaarlo. De heer de Jong is een gedreven en ervaren griffier waarvan wij verwachten dat hij
gemotiveerd en enthousiast maar ook vanuit rust en gedegenheid de rol als kwartiermaker/beoogd
griffier kan invullen.
De kwartiermaker/beoogd griffier komt tot de herindeling in dienst bij de gemeente Leek. De raad
van de gemeente Leek zal het besluit tot benoeming formeel moeten nemen.
Toelichting rechtspositie
Om de overgang/rechtspositie van de beoogd griffier bij het instellen van de nieuwe gemeente te
waarborgen wordt volgens de wet Arhi de tijdelijke griffier met ingang van de datum van herindeling
benoemd door Gedeputeerde Staten.
De benoeming gebeurt uiterlijk een maand voor de datum van herindeling en geldt tot de dag
waarop overeenkomstig de Gemeentewet in de functie van griffier is voorzien. Met andere woorden
tot de nieuwe gemeenteraad het besluit tot benoeming heeft kunnen nemen.
De besluitvorming omtrent de benoeming van Jan de Jong door de nieuwe gemeenteraad moet
daarbij wel als prioriteit worden gezien.
Financiën
Binnen het frictiebudget is ruimte gereserveerd voor het aantrekken van de kwartiermaker in 2018.
De inzet van de heer de Jong kan binnen deze ruimte plaatsvinden.
Communicatie
Dee leden van de Raadsgroep Herindeling zijn op donderdag 25 januari 2018 strikt vertrouwelijk
geïnformeerd over de gevoerde selectieprocedure en de voor te dragen kwartiermaker/beoogd
griffier. Er is gelegenheid geweest om tot en met zaterdag 27 januari 2018 informatie in te winnen bij
de heer Koos Siegers, voorzitter van de raadswerkgroep Inrichten griffie.
Woensdag 31 januari 2018 zijn alle raadsleden geïnformeerd en is een persbericht verspreid. De
inhoud van dit persbericht is afgestemd met de heer de Jong.
Bevoegdheid Raadsgroep Herindeling
De Raadsgroep Herindeling benoemt, op grond van de door de raden aan haar gegeven bevoegdheid,
de kwartiermaker griffie/beoogd griffier voor de nieuwe gemeente Westerkwartier, met dien
verstande dat de raad van de gemeente Leek verzocht wordt te besluiten over de rechtspositionele
aanstelling.

