
Raadsvoorstel 

Zaaknummer: 
Datum vergadering: 25 januari 2022
Datum voorstel: 21 januari 2022
Nummer:  
Onderwerp: Aanwijzing raadsgriffier

Voorgesteld raadsbesluit
1. Mevrouw H.J.M.J. (Helga) van Limbeek-ter Haar met ingang van 25 januari 2022 aan te wijzen als 

raadsgriffier;
2. De werkgeverscommissie te belasten met de verdere uitvoering van dit besluit.

Samenvatting van het voorstel
De raad wordt voorgesteld om mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar met onmiddellijke ingang aan te 
wijzen als raadsgriffier.

Aanleiding voor dit voorstel
Per 1 november 2021 is de heer L. Legtenberg met een nieuwe uitdaging gestart. Sindsdien is 
waargenomen door mevrouw Van Limbeek als eerste plaatsvervangend raadsgriffier. Vanuit de 
sollicitatieprocedure draagt de selectiecommissie mevrouw Van Limbeek voor als raadsgriffier. Hiermee 
wordt voorzien in permanente opvolging van de heer Legtenberg.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Voorzien in de vacature van raadsgriffier, conform de Gemeentewet.

Argumentatie
De gemeenteraad is de werkgever van de griffier. Er is een sollicitatieprocedure gevoerd om te voorzien in 
de opvolging van de heer Legtenberg. De selectiecommissie, bestaande uit de werkgeverscommissie, 
aangevuld met wnd. burgemeester mevrouw Hermans en gemeentesecretaris mevrouw Scholten dragen 
mevrouw Van Limbeek voor als raadsgriffier. Mevrouw Van Limbeek zal de functie parttime gaan vervullen. 
Tijdens de sollicitatieprocedure is met mevrouw Van Limbeek gesproken over de toekomstige formatie op de 
griffie. Mevrouw van Limbeek zal dit in samenspraak met de werkgeverscommissie verder vorm geven. 
Vooralsnog wordt mevrouw van Limbeek aangesteld voor 32 uur per week. 

De werkgeverscommissie

C.G.M. Luttikhuis-Nijhuis N.A. Haarman J.E.F. Harmelink A.H.B. Plegt



Raadsbesluit  

Datum: 25 januari 2022
Nummer: 
Onderwerp: Aanwijzing raadsgriffier

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie, nr. 

gelet op artikel 107 van de Gemeentewet

Besluit

1. Mevrouw H.J.M.J. (Helga) van Limbeek-ter Haar met ingang van 25 januari 2022 aan te wijzen als 
raadsgriffier;

2. De werkgeverscommissie te belasten met de verdere uitvoering van dit besluit.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 25 januari 2022

De tweede plv. raadsgriffier, De voorzitter,


