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Adviesnota raad 
 

Aanwijzingsbesluit Griffie  

 

Beslispunten 

 

1. De heer B.T. de Winter per 22 juni 2022 aan te wijzen als griffier van de gemeente 

Veldhoven; 

  

2. De heer H.M.L. van Soest per 22 juni 2022 aan te wijzen als plaatsvervangend 

griffier.  

 

Inleiding 

 

De raad dient de griffier en de plaatsvervangend griffier aan te wijzen. Dit wordt 

bepaald in de artikelen 107 en 107d van de Gemeentewet. 

 

Griffier de heer Wasser heeft aangegeven te stoppen als griffier van de gemeente 

Veldhoven per 1 september 2022. 

Raadsadviseur mevrouw Van Velthoven zal de komende maanden afwezig zijn en haar 

werkzaamheden niet kunnen uitvoeren. 

Invulling van beide functies dient te geschieden door een nieuwe griffier en een 

nieuwe plaatsvervangend griffier aan te wijzen. 

 

De aanwijzingen als griffier respectievelijk als plaatsvervangend griffier zijn voor een 

periode van zes maanden en kunnen zo nodig telkens met een maand worden 

verlengd. 

 

Beoogd effect 

 

De griffier en diens plaatsvervanger de voor hun functie benodigde bevoegdheden toe 

te kennen.  

 

Argumenten 

 

1. de bevoegdheid om de griffier aan te wijzen ligt bij de raad 

Artikel 107 van de Gemeentewet bepaalt dat de raad de griffier aanwijst. 

 

2. de bevoegdheid om de plaatsvervangend griffier aan te wijzen ligt bij de raad 

Artikel 107d van de Gemeentewet bepaalt dat de raad de vervanging van de griffier 

regelt. De raadsadviseur/locogriffier is de vervanger van de griffier.  

 

Kanttekeningen en risico’s 

 

Er zijn geen kanttekeningen en risico's.  
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Financiën 

 

De financiële gevolgen worden opgenomen in Burap II.  

 

Communicatie en samenspraak 

 

Het aanwijzen van de nieuwe griffier en de nieuwe plaatsvervangend griffier worden 

intern en extern gecommuniceerd.  

 

Uitvoering / planning 

 

Niet van toepassing.  

 

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, 

 

 

 

G.M.W.M. Wasser     Mevrouw T. van Galen. 

griffier       voorzitter 


