
 
 
 
 
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering: 30 september 2010 
 
Bundel nr. 15 
 
Onderwerp: griffiebenoemingen 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Mevr. A. Weirath benoemen als raadsondersteuner voor de periode van 1 september 2010 
tot 1 juli 2011 voor een volledige weektaak, in het kader van loopbaanontwikkeling en ter 
vervanging van ziekte op de raadsgriffie binnen de daarvoor aan te wenden reguliere 
budgetten. 

2. De heer G. Aalbers benoemen in de tijdelijke vacature raadsadviseur/secretaris 
rekenkamercommissie en als plaatsvervangend raadsgriffier vanaf 1 september 2010 voor 
een periode van maximaal 12 maanden voor een halve weektaak. 

 
 
De gemeenteraad is bevoegd de op de raadsgriffie werkzame ambtenaren te benoemen (art. 
107 lid e sub 2 gemeentewet). 
 
Op de raadsgriffie is door ziekte van een raadsadviseur al een jaar lang onderbezetting. 
Daarboven hebben wij eerder ingestemd met het openstellen van een halve vacature voor 
een raadsadviseur/secretaris rekenkamercommissie voor de periode van 12 maanden. 
 
In deze personeelsruimte op de raadsgriffie is met de constructieve medewerking van de 
overige ambtelijke organisatie voorzien met tijdelijke interne overplaatsingen. 
 
Astrid Weirath werkt van 1 september 2010 tot 1 juli 2011 als fulltime raadsondersteuner op 
de griffie in het kader van loopbaanontwikkeling en ter vervanging van ziekte op de 
raadsgriffie. 
 
Giel Aalbers werkt vanaf 1 september 2010 voor een periode van maximaal 12 maanden als 
raadsadviseur op de griffie, voor onder andere het secretariaat van de rekenkamercommissie.  
In verband met de ziekte van de vaste plaatsvervangend griffie stellen wij u voor de heer 
Aalbers gedurende deze periode tevens te benoemen als tijdelijk plaatsvervangend griffier. 
 
De kosten voor deze tijdelijke inzet op de raadsgriffie passen binnen reguliere 
personeelsbudgetten. Voor een tijdelijke raadsadviseur/secretaris rekenkamercommissie 
wordt een tijdelijke halve vacature raadsadviseur aangewend. Dit is de vaste vacatureruimte 
op de griffie die voor tijdelijke trainees of projectmedewerkers beschikbaar is, gecombineerd 
met het secretariaat van de rekenkamercommissie waarvoor de raad op 22 juni 2010 besloot 
voor een periode van een jaar  ¼ formatieplaats uit het rekenkamerbudget over te hevelen. 
Ook de tijdelijke overplaatsing van een raadsondersteuner past binnen de reguliere 
personeelsbudgetten (ziektevervanging en kwaliteitsontwikkeling). 
 
Het Raadspresidium, 
 
J. van Urk    J.P.M. Alberse 
raadsgriffier    burgemeester 

 



 
 
 
 
Raadsvergadering d.d. 30 september 2009, nr. 15 
 
 
 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 
 
gelet op artikel 107 lid e sub 2 van de Gemeentewet, 
 
gegeven de personeelsbezetting en vacatureruimte op de raadsgriffie, 
 
BESLUIT 
 
- mevr. A. Weirath te benoemen als raadsondersteuner van de gemeente Oude IJsselstreek 

voor de periode van 1 september 2010 tot 1 juli 2011 voor een volledige weektaak, in het 
kader van loopbaanontwikkeling en ter vervanging van ziekte op de raadsgriffie binnen de 
daarvoor aan te wenden reguliere budgetten; 

- en de heer G. Aalbers te benoemen in de tijdelijke vacature raadsadviseur/secretaris 
rekenkamercommissie en als plaatsvervangend raadsgriffier vanaf 1 september 2010 voor 
een periode van maximaal 12 maanden voor een halve weektaak. 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare 
vergadering van 30 september 2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier     de voorzitter 
 
 
 
 
 
J. van Urk     J.P.M. Alberse 
 
 
 
 


