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Adviesnota raad 
 

Aanwijzing Griffier  
 

Beslispunten 

 
Mevrouw N. Hoogerbrug – van de Ven aan te wijzen als griffier van de gemeente 
Veldhoven.   
 
Inleiding 

 
De raad dient de griffier aan te wijzen. Juridische onderlegger hiervan is artikel 107 
van de Gemeentewet. 
 
De heer G. Wasser heeft ingaande 1 september 2022 ontslag aangevraagd en 
verkregen. 
Om een zorgvuldig traject te kunnen gaan voor de werving en aanwijzing van een 
nieuwe griffier, is de heer B. de Winter op tijdelijke basis aangesteld als griffier. 
 
In de zomerperiode heeft de werkgeverscommissie van de griffie, in samenwerking 
met de afdeling HR en de griffie, de werving gestart. Daar hebben 11 belangstellenden 
op gereageerd. Van deze belangstellenden zijn er 4 geselecteerd voor een gesprek 
met de sollicitatiecommissie, bestaande uit de werkgeverscommissie, HR en griffie. 
Met 2 kandidaten is vervolgens een gesprek gevoerd door de adviescommissie, 
bestaande uit burgemeester, werkgeverscommissie, HR en griffie. Eén van deze 
kandidaten, mevrouw Nicole Hoogerbrug, werd unaniem als beste kandidaat 
beoordeeld. Mevrouw Hoogerbrug is momenteel griffier in de gemeente Sint-
Michelsgestel.  
Aldus is de werkgeverscommissie geadviseerd om mevrouw Hoogerbrug voor te 
dragen voor benoeming door de raad, hetgeen de werkgeverscommissie heeft 
overgenomen. 
 

Beoogd effect 

 

De griffier aan te wijzen en de voor haar functie benodigde bevoegdheden toe te 
kennen.  
 

Argumenten 

 

De bevoegdheid om de griffier aan te wijzen ligt bij de raad op grond van artikel 107 
van de Gemeentewet.  
 

Kanttekeningen en risico’s 

 

Geen.  
 

Financiën 

 
De financiële gevolgen zijn opgenomen in de reguliere begroting.  
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Communicatie en samenspraak 

 
Er is een zorgvuldig traject doorlopen gedurende het wervingsproces waarbij 
betrokken de werkgeverscommissie, de afdeling HR, de griffie en de burgemeester. 
Daarnaast is met betrekking tot de vacature intern en extern gecommuniceerd.  
 
Uitvoering / planning 

 
Het dienstverband met de nieuwe griffier start per 1 januari 2023.  
 
Bijlagen 

 
Geen. 
 
Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

 
Het aanwijzingsbesluit wordt rechtstreeks aan de raad voorgelegd.  
 
Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad  

 
Niet van toepassing. 
 
 
 
De werkgeverscommissie van de raad, 
 
 
 
 
 
B. de Winter     de heer P. Wijman 
Griffier      voorzitter 
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