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Raadsvoorstel 
Datum vergadering :  27 oktober 2020 
Registratienummer : 2020/136 
Portefeuillehouder :    
Bijlage(n)  : -   
Onderwerp  : Aanwijzing 2e  plaatsvervangend griffier 

 

 

Onderwerp 

Aanwijzing 2e plaatsvervangend griffier 

 

Beslispunten 

1. Aanwijzing mevrouw A.M.J. Smeekes-Hagen tot 2e plaatsvervangend griffier voor de 

gemeente West Betuwe. 

 

Inleiding 

Op dit moment verkeert Nederland, en daarmee ook de gemeente West Betuwe, in de situatie van 

een pandemie. Deze pandemie heeft verstrekkende invloed op het (kunnen) functioneren van de 

gemeentelijke organisatie, en de griffie in het bijzonder. 

De maatregelen die zijn afgekondigd om deze pandemie het hoofd te bieden, kunnen tot gevolg 

hebben dat medewerkers van de gemeente niet ter plaatse op kantoor mogen of kunnen werken. 

 

De functie van griffier is belangrijk voor het kunnen blijven doorgaan van het 

besluitvormingsproces van de gemeenteraad. De huidige pandemie, en de maatregelen die 

daarbij genomen worden, maken de griffie als kleine organisatie kwetsbaarder.   

Om te anticiperen op deze verhoogde kwetsbaarheid, wordt voorgesteld een tweede 

plaatsvervangend griffier te benoemen. Dit in eerste instantie om daarmee de zekerheid te bieden 

dat er een bevoegd griffier aanwezig kan zijn als dat ook echt nodig is. En dan in eerste aanleg 

vanuit een administratief oogpunt, het tekenbevoegd zijn, en niet zozeer vanuit de continuïteit van 

de vergaderingen. Dit laatste omdat de kans dat daarvoor een beroep zal moeten worden gedaan 

op de 2e plaatsvervangend griffier, ondanks alles klein wordt geacht.  

 

Mevrouw Smeekes-Hagen is al op de griffie werkzaam, en heeft ook al de ambtseed afgelegd. 

Dat is dus bij deze benoeming verder  niet nodig. 

 

Besluitgeschiedenis 

- 

 

Beoogd effect 

Aanwijzing van mevrouw A.M.J. Smeekes-Hagen tot 2e plaatsvervangend griffier van de 

gemeenteraad West Betuwe. 

 

Argumenten 

1. Conform het bepaalde in artikel 107 van de Gemeentewet, benoemt de raad de griffier en is 

hij tevens bevoegd om deze te schorsen en te ontslaan. 
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2. Artikel 107d van de Gemeentewet bepaald dat de raad de vervanging van de griffier regelt. 

3. Met deze aanwijzing wordt beoogd de robuustheid van de griffie, in het licht van de 

maatregelen en gevolgen van de Covid-19 pandemie, te versterken. 

 

Kanttekeningen 

- 

Duurzaamheid 

- 

 

Financiën 

Dit besluit heeft geen gevolgen voor salariëring en/of tegemoetkoming in de overige onkosten; 

 

Uitvoering 

- 

Planning 

- 

Evaluatie 

- 

 

Communicatie 

Er zal mededeling worden gedaan van de benoeming in de gemeentelijke publicatie in het 

Weekblad West Betuwe.  

 

De gemeenteraad van West Betuwe, 

Hans van der Graaff,   Servaas Stoop,                                                                                                

griffier      burgemeester 

 

  



 

 

 3 

Raadsbesluit 

 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van de griffier; 

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 107, 107d en 107e Gemeentewet en de CAR-UWO artikel 

19:32; 

 

besluit: 

 

over te gaan tot aanwijzing van mevrouw A.M.J. Smeekes-Hagen tot 2e plaatsvervangend griffier 

voor de raad van de gemeente West Betuwe. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 27 oktober 2020, nummer 2020/136. 

 

De griffier,    De voorzitter, 

Hans van der Graaff  Servaas Stoop 

 

 

 


