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Onderwerp
Benoeming en beëdiging griffier, plaatsvervangend griffier en griffiemedewerkers West 
Betuwe

Beslispunten
1. Overgaan tot benoeming van de griffier voor de gemeente West Betuwe.
2. Overgaan  tot  benoeming  van  de  plaatsvervangend  griffier  en  de 

griffiemedewerkers voor de gemeente West Betuwe.
3. Overgaan  tot  beëdiging  van  de  griffier,  de  plaatsvervangend  griffier  en 

griffiemedewerkers van de gemeente West Betuwe.

Inleiding
Na de herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal per 1 
januari 2019 tot de nieuwe gemeente West Betuwe wordt de gemeenteraad, bestaande 
uit 31 leden op 2 januari 2019 geïnstalleerd.

Sinds de invoering van de dualisering in 2002 wordt het college van burgemeester en 
wethouders ondersteund door een ambtelijke organisatie en wordt de gemeenteraad 
ondersteund door een griffie.

De raadswerkgroep Bestuur & Organisatie heeft in aanloop naar de herindeling uw raad 
geadviseerd om de formatie voor de griffie van West Betuwe te bepalen op 4,37 Fte (dit 
is inclusief formatie voor de secretaris rekenkamer(-commissie), zoals vastgelegd in de 
detailstructuur door adviesbureau Leeuwendaal).

Besluitgeschiedenis
-

Beoogd effect
Benoeming  en  beëdiging  van  griffier,  de  plaatsvervangend  griffier  en  de 
griffiemedewerkers ter ondersteuning van de raad.

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 en artikel 107e bepaald dat uw raad bevoegd is om de op de griffie 
werkzame ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan.

3. De CAR/UWO schrijft sinds 2006 in artikel 19:32 voor dat (nieuwe) ambtenaren de 
eed of verklaring en belofte dienen af te leggen in handen van de voorzitter van 
het college van burgemeester en wethouders. Daar waar het de griffie betreft in 
handen van de voorzitter van de raad.

Kanttekeningen
-
Duurzaamheid
-

Financiën
Salariëring  en  tegemoetkoming  in  de  overige  onkosten  (denk  bijvoorbeeld  aan 
reiskostenvergoeding) zijn geregeld in de CAR-UWO. De salaristabellen zijn opgenomen 
in artikel 99, bijlage IIa.

Uitvoering
-
Planning
-
Evaluatie
-

Communicatie
Er zal mededeling worden gedaan van de benoeming in de gemeentelijke publicatie in 
het Weekblad West Betuwe. Daarnaast zal de griffie worden opgenomen in het 
Raadsinformatiesysteem en zijn daarna als zodanig bereikbaar voor de inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke instellingen voor contact.

De gemeenteraad van West Betuwe,

A.J. van den Brink, H.W.C.G. Keereweer,                                                                 
griffier  burgemeester
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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:

1. over te gaan tot benoeming van de heer drs. A.J. van den Brink MBA tot griffier 
voor de raad van de gemeente West Betuwe.

2. A. over te gaan tot benoeming van de heer K.G. Steenbergen tot 
plaatsvervangend griffier voor de raad van de gemeente West Betuwe.

B. over te gaan tot benoeming van de onderstaande griffiemedewerkers voor de 
raad van de gemeente West Betuwe:

Nr. Naam Functie Tijdbestedingsn
orm

1. Dhr. K.G. Steenbergen Raadsadviseur 
A/plaatsvervangend griffier

1.0 Fte

2. Mw. C. Smeekes - Hagen Raadsadviseur B 0,67 Fte
3. vacature Raadscommunicatieadviseur 0,5 Fte
4. vacature Secretaris 

rekenkamer(commissie)
0,2 Fte

5. Mw. E. Nijdam - Ruijs Griffiemedewerker 0,67 Fte
6. vacature Griffiemedewerker 0,33 Fte

3. tot beëdiging over te gaan van de griffier, de plaatsvervangend griffier en de 
griffiemedewerkers van de gemeente West Betuwe.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 2 januari 2019.

,griffier                                          ,voorzitter
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