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RB2021053
Benoeming kwartiermaker/beoogd griffier gemeente Dijk en Waard

Reden van agendering: ter besluitvorming
Aan de Raad,
Heerhugowaard, 28 april 2021
Voorstel / besluit:
1.
de heer R. Vennik per 15 juni 2021 te benoemen als kwartiermaker en voor te dragen
als beoogd griffier van de te vormen gemeente Dijk en Waard;
2.
de heer Vennik voor te dragen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland als tijdelijk
griffier van de te vormen gemeente Dijk en Waard tot het moment van formele
besluitvorming over de benoeming.
3.
de voorzitters van de werkgeverscommissies van Heerhugowaard en Langedijk te
mandateren als werkgeverscommissie voor de kwartiermaker/beoogd griffier tot aan de
fusiedatum van 1 januari 2022.
4.
Beslispunt 5 van het raadsbesluit RB2020032 d.d. 14 april 2020 als volgt te lezen:
De kwartiermaker te verzoeken de uitvoering ter hand te nemen.
Inleiding
Uit de werkgeverscommissies van Heerhugowaard en Langedijk is een sollicitatiecommissie
gevormd om een kwartiermaker/beoogd griffier voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard te
werven. Daarbij heeft zij zich laten bijstaan door bureau Bestman Bestuur& Management.
Een adviescommissie samengesteld uit medewerkers van de griffie van Heerhugowaard en
Langedijk en de twee burgemeesters is onderdeel van de selectieprocedure geweest. De
adviescommissie heeft ook gesprekken gevoerd met de kandidaten en de sollicitatiecommissie
vervolgens geadviseerd.
Er zijn 7 schriftelijke reacties ontvangen op de uitgezette vacature. In de eerste gespreksronde is
met vier kandidaten gesproken. Van hen heeft er met twee kandidaten een vervolggesprek
plaatsgevonden waarbij ze onder andere een presentatie over de toekomstige invulling van de
functie hebben gegeven. Op basis van de gesprekken heeft dit tot een unanieme aanbeveling
van zowel de adviescommissie als de sollicitatiecommissie geleid.
Het besluit om voor de heer Ronald Vennik te kiezen was zoals vermeld unaniem. We menen
met hem een energieke, deskundige en strategisch griffier te hebben gevonden met een
duidelijke visie op de toekomstige invulling van de griffie en hoe deze de raad kan ondersteunen
bij de ambities die we voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard hebben.
De heer Vennik zal vanaf 15 juni tot aan de herindeling fulltime de rol van kwartiermaker voor de
raad en griffie invullen. Het gaat daarbij om de fusie-voorbereidingstaken en fusieverantwoordelijkheden die nu nog bij de huidige griffiers liggen. Het is vervolgens de bedoeling
dat de nieuwe raad van de gemeente Dijk en Waard de heer Vennik in januari 2022 aanwijst tot
griffier van de gemeente Dijk en Waard.
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Formeel komt de kwartiermaker/beoogd griffier Dijk en Waard tot de ingangsdatum van de
herindeling in dienst bij de gemeente Heerhugowaard.
Beoogd effect
De kwartiermaker kan zich gaan focussen op de vorming van de griffie voor de gemeente Dijk en
Waard en de harmonisatie van de raadseigen producten. De kwartiermaker wordt
verantwoordelijk voor de inrichting van de nieuwe griffie en is de beoogd griffier voor de nieuwe
gemeente Dijk en Waard.
De kwartiermaker treedt tot die datum op als adviseur tijdens bijeenkomsten van de gezamenlijke
raadsbijeenkomsten en collectieve bijeenkomsten van raden en colleges en zorgt voor
afstemming tot de datum van de herindeling.
Argumenten
Zie de argumenten onder Inleiding.
Kanttekeningen
1. Vanwege de functie van kwartiermaker voor beide gemeenteraden zal deze tot aan de formele
fusiedatum verantwoording afleggen aan de beide voorzitters van de werkgeverscommissies,
ten deze aan te duiden als werkgeverscommissie Beoogd Griffier.
Formeel komt de heer Vennik in dienst van de gemeente Heerhugowaard en valt hij qua
werkgeverschap onder de werkgeverscommissie Heerhugowaard. Omdat het hier een functie
betreft t.b.v. beide fusiegemeenten, wordt als praktische weg gekozen de voorzitters van beide
werkgeverscommissies een werkgeversrol te laten vervullen voor de kwartiermaker onder de
naam van ‘werkgeverscommissie beoogd griffier’.
2. Als een nieuwe gemeente wordt gevormd, benoemen Gedeputeerde Staten op basis van
artikel 61 Wet Arhi met ingang van de datum van herindeling een tijdelijke griffier voor de
nieuw gevormd gemeente, i.c. de heer R. Vennik. De benoeming door GS geldt tot de dag
waarop overeenkomstig de Gemeentewet in de functie van griffier wordt voorzien.
Met besluitpunt 2 van dit raadsvoorstel zal GS gevraagd worden tot de tijdelijke benoeming
van de heer Vennik als tijdelijk griffier van Dijk en Waard te functioneren tot dat de nieuwe
gemeenteraad tot de definitieve benoeming heeft besloten.
3. Voor Langedijk betekent de overgang van de heer Vennik dat haar werkgeverscommissie in
overleg gaat over een tijdelijke invulling van de griffiers functie tot het eind van 2021.
4. Zoals in de inleiding is aangegeven zal de kwartiermaker de fusie-voorbereidingstaken en
fusieverantwoordelijkheden die nu nog bij de huidige griffiers liggen overnemen. In formele zin
wijzigt daarmee beslispunt 5 van het raadsbesluit RB20200032 “Harmonisatie raadseigen
producten nieuwe gemeenteraad (14 april 2020). Daarbij wordt aan de griffiers verzocht de
uitvoering van de harmonisatieopdracht ter hand te nemen conform de in het raadsvoorstel
opgenomen werkwijze. De (nu nog) beoogd kwartiermaker heeft in de fusieraad van 19 mei
jongstleden zijn gedachten over de uitvoering van de harmonisatieopdracht toegelicht en
aandacht gevraagd voor de formele wijziging van het op 14 april 2020 genomen raadsbesluit.
Om deze formele wijziging te bekrachtigen, wordt de raad in dit voorstel tevens voorgesteld tot
deze wijziging te besluiten.
Financiële gevolgen
De kwartiermaker/beoogd griffier wordt tot 1 januari 2022 aangesteld bij de gemeente
Heerhugowaard. De aan het salaris verbonden kosten worden vergoed uit het frictiebudget ten
behoeve van de bestuurlijke fusie (Arhi-gelden).
Preventief toezicht

 Ja
 Nee
Communicatie
Beide gemeenteraden zijn op 23 april geïnformeerd, gelijktijdig met de externe communicatie.
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Uitvoering
-Monitoring/Evaluatie
-Bijlagen:
RB2020032

Harmonisatie raadseigen producten nieuwe gemeenteraad (14 april 2020)

Namens de sollicitatiecommissie,
de wnd. griffier,

de voorzitter van de sollicitatiecommissie,

Advies presidium d.d. 18 mei 2021
RB2021053 Benoeming Kwartiermaker/beoogd griffier gemeente Dijk en Waard :
Akkoordstuk

Nr.:

RB2021053
Voor
Tegen

Allen
---

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van de sollicitatiecommissie over de benoeming van de
kwartiermaker/beoogd griffier gemeente Dijk en Waard van 28 april 2021;
gelet op het advies van het presidium 18 mei 2021;
gelet op:
- de artikelen 107 en 108 van de Gemeentewet;
- artikel 61 Wet Arhi;
besluit:
1.
2.
3.
4.

de heer R. Vennik per 15 juni 2021 te benoemen als kwartiermaker en voor te dragen
als beoogd griffier van de te vormen gemeente Dijk en Waard;
de heer Vennik voor te dragen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland als tijdelijk
griffier van de te vormen gemeente Dijk en Waard tot het moment van formele
besluitvorming over de benoeming;
de voorzitters van de werkgeverscommissies van Heerhugowaard en Langedijk te
mandateren als werkgeverscommissie voor de kwartiermaker/beoogd griffier tot aan
de fusiedatum van 1 januari 2022.
Beslispunt 5 van het raadsbesluit RB2020032 d.d. 14 april 2020 als volgt te lezen: De
kwartiermaker te verzoeken de uitvoering ter hand te nemen.

Heerhugowaard, 1 juni 2021
De Raad voornoemd,
de wnd. griffier,
H. Wijnveen

de voorzitter,
A.B. Blase

