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Adviesnota raad

Ontslag raadsadviseur/locogriffier

Samenvatting

Raadsadviseur/locogriffier J.F. van der Wiel heeft per brief van 25 oktober 2019 zijn 
ontslag ingediend. Hij wordt per 6 januari 2020 griffier van de gemeente Bladel.

Beslispunten

1. De heer J.F. van der Wiel, MSc op eigen verzoek per 6 januari 2020 te ontslaan als 
raadsadviseur/locogriffier

Inleiding

De heer Van der Wiel is per 1 april 2016 benoemd tot raadsadviseur/locogriffier van de 
gemeente Veldhoven. Hij heeft in een brief verzocht om hem ontslag te verlenen 
wegens zijn benoeming tot griffier van de gemeente Bladel. Zijn benoeming in Bladel 
gaat in op 6 januari 2020.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

- De Gemeentewet
- De Verordening op het instellen van een werkgeverscommissie raad

Beoogd effect

De heer Van der Wiel kan door het verlenen van zijn ontslag als 
raadsadviseur/locogriffier van de gemeente Veldhoven de functie van griffier in Bladel 
gaan vervullen.

Argumenten

1.1 de bevoegdheid om de raadsadviseur/locogriffier te ontslaan ligt bij de raad

De heer Van der Wiel kan de functie van griffier in Bladel gaan vervullen nadat hij 
ontslagen is uit zijn functie van raadsadviseur/locogriffier bij de gemeente Veldhoven. 
De raad is het bevoegde orgaan om hem te ontslaan, omdat de raad hem in 2016 heeft 
benoemd.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen en risico's.



Financiën

Het ontslag heeft geen financiële consequenties. In de vacature zal worden voorzien 
door een nieuwe raadsadviseur.

Communicatie en samenspraak

Het besluit van de raad wordt gecommuniceerd via het Raadsinformatiesysteem.

Uitvoering | planning

Met de nieuwe raadsadviseur/locogriffier mr. Iris van Velthoven zal binnenkort een 
arbeidsovereenkomst gesloten worden.

Bijlage

- Ontslagbrief van de heer Van der Wiel.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Het voorstel tot benoeming wordt rechtstreeks voorgelegd aan de raad.

De werkgeverscommissie van de raad van Veldhoven,

mr G.M.W.M. Wasser Tavita van Galen
griffier voorzitter
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