Besluitenlijst van de extra agendacommissie van 10 juli 2017 18.30 uur
Aanwezig:

-

dhr. G.A.J. Mulders (fractievoorzitter DGP)
de heer D.L.A.C. Leseman (raadslid VVD)
dhr. L.J.G.J.M.I. Tonnaer (fractievoorzitter PvdA)
mevr. S.J.M. Doorenbos (fractievoorzitter GroenLinks)
dhr. F.M.M. Jongen (fractievoorzitter CDA)
dhr. J.D. Boot (fractievoorzitter ZZP)
dhr. W. Gradisen (voorzitter)
dhr. A.W. Peters-Sengers (plv. griffier; besluitenlijst)

Verhinderd:

-

mevr. J.A.G. Smits- de Kinkelder (secretaris)

1.
Opening
De heer Gradisen heet iedereen van harte welkom. Er is geen agenda en er zijn op voorhand ook
geen stukken verspreid, maar hij wil i.o.m. de plv. griffier 2 onderwerpen aan de orde stellen.
2.
Raadsvoorstel benoeming mw. V. Compen tot commissielid
De heer Gradisen licht toe dat de fractievoorzitters eerder zijn geïnformeerd over het toevoegen van
een extra agendapunt i.v.m. de aanmelding van mw. Compen als commissielid voor de VVD. De
fractievoorzitters hebben hiermee ingestemd. Mw. Compen heeft echter per mail op 3 juli alsnog laten
weten zich terug te trekken.
De wnd. griffier reikt deze mail uit, samen met een reactie van Mw. Van den Bergh, waarna een korte
leespauze wordt ingelast.
De heer Leseman licht de gang van zaken nader toe. Een poging om de kwestie uit te spreken heeft
niet tot resultaat geleid. Mw. Compen blijft wel lid van de VVD.
De fractievoorzitters stemmen in met het alsnog niet agenderen van dit voorstel.
3.
Raadsvoorstel benoeming Interim Griffier
Het concept voorstel tot benoeming van mw. Lubbers wordt uitgereikt. Het voorstel gaat uit van de
fractievoorzitters en is voor de volle periode gebaseerd op de offerte van Necker van Naem en de
eerder in het overleg met de fractievoorzitters op 16 mei 2017 gemaakte afspraken.
De heer Boot stemt er mee in dat ook zijn naam onder het voorstel komt.
De wnd. griffier licht het voorstel nader toe, waarbij hij met name in gaat op de benoeming van een
raadsondersteuner en de daarmee samenhangende aspecten. Dit mede in relatie tot het advies van
de werkgeverscommissie i.v.m. de reisafstanden van een mogelijke kandidaat. Tevens licht hij de
financiële paragraaf toe.
De heer Gradisen geeft aan dat het voorstel er van uit gaat dat de werkgeverscommissie het laatste
woord heeft als het gaat om de benoeming van de raadsondersteuner en de fiattering van de
opdrachtbevestiging en de detacheringsovereenkomsten ( volgens de Gemeentewet benoemt de raad
ook de personen die werkzaam zijn op de griffie, maar i.t.t. wat tijdens het overleg is gezegd, blijkt dit
bij raadsbesluit van 4 november 2015 te zijn gedelegeerd aan de werkgeverscommissie, tps 120717).
De werkgeverscommissie zal daarnaast worden gevraagd om met voorstellen te komen t.a.v. het
splitsen van de griffiersfunctie.
De heer Tonnaer brengt in dat er ook nog 0,2 fte administratieve ondersteuning beschikbaar is o.g.v.
een eerder raadsbesluit. Hij zal dit tijdens de raadsvergadering ook even benoemen, zodat dit kan
worden betrokken in de afwegingen door de werkgeverscommissie.
De fractievoorzitters stemmen met inachtneming van het voorgaande in met het voorstel, dat morgen
zal worden verspreid.
4.
W.v.t.t.k./rondvraag
De wnd. griffier vraagt of het nog steeds zo is dat het aangehouden initiatiefvoorstel van de PvdA voor
12 juli geagendeerd kan worden. De heer Tonnaer bevestigt dit.
5.
Sluiting
De heer Gradisen sluit om 19.00 uur de vergadering.
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