
    

 

 

Raadsvoorstel  

 

Zaak-/document: 17. - I17.033610 

 

  
Datum vergadering: 10 juli 2017 
Datum voorstel: 19 juni 2017 
Nummer:   16A 
Onderwerp: Plaatsvervanging Raadsgriffier. 
  
 
 

Voorgesteld raadsbesluit: 
Wij stellen uw raad voor te besluiten: 
De heer M.J.P. (Marcel) de Vet uit Tubbergen te benoemen als eerste plaatsvervangend raadsgriffier; 
De heer M.H.M. (Martin) Huinink uit Tubbergen te benoemen als tweede plaatsvervangend raadsgriffier. 
 

Samenvatting van het voorstel 
De raadsgriffier staat de raad en de door de raad ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak 
terzijde. Overeenkomstig artikel 107 van de Gemeentewet regelt de raad de vervanging van de griffier.  In 
artikel 3 lid 2 van het Reglement van Orde heeft uw raad bepaald dat bij verhindering of afwezigheid de 
griffier wordt vervangen door een door de raad daartoe aangewezen ambtenaar. 
Om de vervanging te waarborgen wordt de raad voorgesteld om een eerste plaatsvervangend raadsgriffier 
en een tweede plaatsvervangend raadsgriffier te benoemen. 
Na een interne sollicitatieprocedure wordt de heer M.J.P. de Vet voorgedragen als eerste plaatsvervangend 
raadsgriffier en is de huidige plaatsvervangend raadsgriffier bereid gevonden om beschikbaar te blijven als 
tweede plaatsvervangend raadsgriffier. 
 

Aanleiding voor dit voorstel 
De huidige plaatsvervangend raadsgriffier, de heer M.H.M. Huinink, maakt per 1 mei 2017 gebruik van het 
generatiepact en is in dat kader minder uren gaan werken. Omdat een plaatsvervangend raadsgriffier, bij 
afwezigheid van de raadsgriffier, volledig de taken moet kunnen overnemen, wordt de gemeenteraad 
voorgesteld om een eerste plaatsvervangend raadsgriffier te benoemen die fulltime beschikbaar is. Op 
verzoek van de griffie is de heer Huinink bereid gevonden om verbonden te blijven aan de griffie en de 
gemeenteraad, als tweede plaatsvervangend raadsgriffier.  
 

Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
Het beoogd resultaat is waarborging van de ondersteuning en advisering van de gemeenteraad en 
raadscommissies. 
 

Argumentatie  
Overeenkomstig artikel 107 lid d van de Gemeentewet, regelt de raad de vervanging van de griffier. 
Met de benoeming van een eerste en tweede plaatsvervangend griffier is de vervanging van de griffier goed 
geregeld en de ondersteuning van de raad en raadscommissies gewaarborgd. 
 

Externe communicatie 
N.v.t. 
 

Financiële paragraaf 
Deze taak wordt verricht in combinatie met de reguliere functie die beide plaatsvervangers binnen de 
ambtelijke organisatie bekleden. Er zijn derhalve geen financiële consequenties verbonden aan de 
benoeming van de plaatsvervangend griffiers. 
 

Uitvoering 
Na benoeming door de gemeenteraad, kunnen beide plaatsvervangers optreden als (plv.) raadsgriffier. 
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Evaluatie 
N.v.t. 
 

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
N.v.t. 
 

Bijlagen 
Er zijn geen bijlagen bij dit voorstel. 
 

Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
 
 
Tubbergen, 19 juni 2017 
 
Het presidium  
de raadsgriffier de voorzitter 

  
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar drs. ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vergadering presidium op  19 juni 2017 

Besluit presidium: o om advies naar commissie 

X rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 

o naar raad ter kennisname 

o anders, namelijk: 

 

Vergadering commissie Samenleving  en Bestuur / Ruimte en Economie op  2017 

Advies aan de raad o advies akkoord te gaan met het voorstel  

o advies het voorstel af te wijzen 

o anders, namelijk:  

Opmerkingen:  

Paraaf commissiegriffier:   

 



   

 

 

Raadsbesluit  

 

Zaak-/document: 17. - I17.033610 

 

 
  
Datum: 10 juli 2017 
Nummer:   16B 
Onderwerp: Plaatsvervanging raadsgriffier. 
  
 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 

gelezen het voorstel van het raadspresidium van 19 juni 2017, nr. 16A 

gelet op het bepaalde in artikel 107 van de Gemeentewet en artikel 3 lid 1 van het Reglement van Orde; 

 

 

besluit: 

- De heer M.J.P.  de Vet uit Tubbergen te benoemen als eerste plaatsvervangend raadsgriffier; 

- De heer M.H.M. Huinink uit Tubbergen te benoemen als tweede plaatsvervangend raadsgriffier. 

 

 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 10 juli 2017, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar drs. ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 


