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Voorstel
1. Instemmen met de voordracht van mevrouw E. Boers aan de Drechtstedensecretaris voor inhuur 
als interim regiogriffier voor 16 tot 24 uur per week van 14 december 2020 tot en met 30 juni 2021, 
met de mogelijkheid tot verlenging.

Samenvatting
Door vertrek van de huidige regiogriffier ontstaat begin 2021 de vacature voor regiogriffier.
In verband met de ontwikkelingen rond de GR Drechtsteden heeft de Werkgeverscommissie in 
overleg met het Presidium van de Drechtraad besloten de vacature op inhuurbasis in te vullen, 
vooralsnog van 14 december 2020 tot en met 30 juni 2021.

Toelichting op het voorstel

 Aanleiding
De huidige regiogriffier, Joke Heijmans, gaat formeel op 2 maart 2021 met pensioen.
Door gebruik te maken van het nog openstaande verlof is haar laatste werkdag gepland op donderdag 
14 januari 2021.

De Werkgeverscommissie heeft in overleg met het Presidium besloten de vacature voorlopig op 
inhuurbasis in te vullen.
De Werkgeverscommissie heeft vervolgens samen met de plv. regiogriffier gesprekken gevoerd met 
kandidaten die zich hebben aangemeld voor de functie.
Voorzitter, secretaris en griffiemedewerker hebben vervolgens een klikgesprek gevoerd met de 
beoogde kandidaat.

Op basis van de gevoerde gesprekken adviseert de Werkgeverscommissie mevrouw Els Boers op 
inhuurbasis voor 16 tot 24 uur per week aan te stellen in de vacature van regiogriffier.
Hiermee wordt tevens een overdrachtsperiode gecreëerd.

De Drechtraad wordt voorgesteld de regiosecretaris te verzoeken mevrouw Els Boers  met ingang van 
14 december 2020 tot en met 30 juni 2021 voor 16 tot 24 uur per week voor de functie van regiogriffier 
op inhuurbasis aan te stellen, met mogelijkheid tot verlenging.

 Beoogd resultaat
Vervulling van de vacature regiogriffier.

 Argumenten
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Gelet op de ontwikkeling die de GR Drechtsteden op dit moment doormaakt, is het verstandig om de 
functie van regiogriffier op tijdelijke basis in te vullen. Als alle bestuursorganen van de Drechtsteden 
instemmen met de voorstellen uit de derde collegeconferentie van 27 oktober 2020, zal de Regiogriffie 
in de loop van 2021 immers worden opgeheven.

Gelet op de hoeveelheid werk bij de Regiogriffie op dit moment is een omvang van de inhuur van 16 
tot 24 uur per week reëel, waarbij de invulling flexibel zal zijn.

Mevrouw Boers heeft vele jaren ervaring als griffier én interim griffier bij diverse gemeenten.

 Kanttekeningen
Geen

Consequenties

 Financiële consequenties
De kosten voor de inhuur komen voor rekening van het budget van de Regiogriffie.

 Personele en/of organisatorische consequenties
Er zijn geen personele consequenties. 

 Juridische consequenties
Er zijn geen consequenties.

 Communicatie consequenties
Communicatie zal binnen Drechtstedenverband plaatsvinden.

Advies en draagvlak
Zowel Werkgeverscommissie als Presidium is akkoord.


