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Inleiding en probleemstelling
Op 10 december 2013 heeft u de heer C.J. Jonges benoemd tot loco griffier tot (uiterlijk) 1 maart
2015. Omdat u op 16 december 2014 afscheid van hem neemt is het gewenst om per gelijke datum
een opvolger te benoemen.
Oplossingsrichting
Voor de invulling van de functie van loco griffier gaat de voorkeur uit naar de benoeming van een
raadsadviseur van de griffie van Purmerend. Deze voorkeur is ingegeven door de kennis, ervaring en
deskundigheid die bij de griffie van Purmerend aanwezig is.
Tussen Beemster en Purmerend is hier over gesproken met als uitkomst dat aan u wordt voorgesteld
om de heer A.B. Visser per 16 december 2014 te benoemen tot loco griffier.
De heer Visser is sinds 2009 loco griffier/raadsadviseur van de gemeente Purmerend en heeft op
basis hiervan en eerdere vergelijkbare functies ruime ervaring en kennis op dit terrein.
Afgesproken is dat bij afwezigheid van de griffier, een beroep op de loco griffier kan worden gedaan.
Dit is op basis van collegialiteit tussen Beemster en Purmerend. Als voorzien wordt of achteraf wordt
vastgesteld, dat de vervanging een langere periode in beslag neemt, zullen daarover nadere financiële
afspraken worden gemaakt.
Bij Beemster is het tot nu toe niet gebruikelijk, dat de griffier en de loco griffier in de raadsvergadering
de eed afleggen. Tot op heden werd de ambtseed op basis van de rechtspositie buiten de vergadering
afgelegd. De benoeming van een loco griffier van buiten de eigen organisatie is aanleiding om u een
wijziging hiervan voor te stellen. Wij stellen u voor om de griffier en de loco griffier vanaf heden in de
raadsvergadering de eed te laten afleggen.
Meetbare doelstelling
Borging van de invulling van de functie van loco griffier.
Financiële consequenties
In principe heeft dit geen financiële consequenties tenzij de loco griffier deze functie langere tijd
vervult door onvoorziene omstandigheden.
Overige consequenties
N.v.t.
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Monitoring evaluatie
De afspraken worden doorlopend getoetst tussen de griffiers van de Beemster en Purmerend.
Voorgesteld besluit
De heer A.B. Visser per 16 december 2014 benoemen tot loco griffier van Beemster.
Communicatie/Participatie
Communicatie/Participatie
De benoemde krijgt schriftelijk bericht over het besluit.
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