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Punt : Benoeming van mevrouw drs. K. 

Zomer met ingang van 1 

november 2012 als 

commissiegriffier van de 

commissie Algemene bestuurlijke 

zaken en middelen (ABZM) en 

plaatsvervangend 

commissiegriffier van de 

raadscommissies Grondgebied 

en Samenlevingszaken alsmede 

tot 1 november 2012 als tweede 

plv. griffier en tweede plv. 

commissiegriffier van de 

raadscommissie ABZM, 

Grondgebied en 

Samenlevingszaken 

 

 

 

 

Aan de raad 

 

 

Samenvatting: 
Op 19 juni jl. heeft uw raad mevrouw drs. K. Zomer met ingang van 1 november 2012 benoemd 

als griffier van uw raad. Voorgesteld wordt mevrouw Zomer per die datum ook te benoemen tot 

commissiegriffier van de raadscommissie Algemene bestuurlijke zaken en middelen en 

plaatsvervangend commissiegriffier van de raadscommissies Grondgebied en Samenlevingszaken. 

.  

In verband met het afscheid van de huidige griffier per 1 oktober a.s. wordt tevens voorgesteld 

mevrouw Zomer tot 1 november a.s. te benoemen als tweede plaatsvervangend griffier en als 

tweede plaatsvervangend commissiegriffier van de raadscommissies Algemene bestuurlijke zaken 

en middelen, Grondgebied en Samenlevingszaken. 

 

Aanleiding: 
Op 19 juni jl. heeft uw raad de huidige griffier mr W.J.C. Knopper  in verband met gebruikmaking 

van de FPU-regeling met ingang van 1 november 2012 eervol ontslag verleend uit zijn functie van 

griffier van de gemeente Hellendoorn. Hij is tot 1 november 2012 ook commissiegriffier van de 

raadscommissie Algemene bestuurlijke zaken en middelen (ABZM).  

Op 19 juni jl. heeft uw raad mevrouw drs. K. Zomer met ingang van 1 november 2012 benoemd 

als griffier van uw raad. Voorgesteld wordt mevrouw Zomer per die datum ook te benoemen tot 

commissiegriffier van de raadscommissie ABZM. 

De heer M. Schuurman is commissiegriffier van de raadscommissies Grondgebied en 

Samenlevingszaken. Voorgesteld wordt mevrouw K. Zomer met ingang van 1 november 2012 te 

benoemen tot plaatsvervangend commissiegriffier van de raadscommisies Grondgebied en 

Samenlevingszaken. 

De huidige griffier neemt op 1 oktober a.s. afscheid. De heer M. Schuurman is ook 

plaatsvervangend griffier en plaatsvervangend commissiegriffier van de raadscommissie ABZM. 

Het is gewenst in de periode tot 1 november 2012 over twee (plv.) griffiers en (plv.) 

commissiegriffiers te beschikken.  

Voorgesteld wordt mevrouw drs. K. Zomer tot 1 november 2012 te benoemen als tweede 

plaatsvervangend griffier en als tweede plaatsvervangend commissiegriffier van de 

raadscommissies ABZM, Grondgebeid en Samenlevingszaken. 

 

 

Doelstelling: 
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Een optimale ondersteuning van de voorzitters en leden van de raadscommissies, alsmede van de 

raad, het Presidium en de door de raad ingestelde commissies en werkgroepen. 

 

Oplossing: 
Benoeming van mevrouw drs. K. Zomer met ingang van 1 november 2012 tot commissiegriffier 

van de raadscommissie ABZM en plaatsvervangend commissiegriffier van de raadscommissies 

Grondgebied en Samenlevingszaken, alsmede tot 1 november 2012 als tweede plaatsvervangend 

griffier en tweede plaatsvervangend commissiegriffier van de raadscommissies ABZM, 

Grondgebied en Samenlevingszaken. 

 

Effecten: 
Mevrouw Zomer kan tot 1 november a.s. al functioneren als plv. griffier en plv. commissiegriffier 

van de drie raadscommissies en vanaf 1 november behalve als griffier ook als commissiegriffier 

van de raadscommissie ABZM en plaatsvervangend commissiegriffier van de raadscommissies 

Grondgebied en Samenlevingszaken.  

 

Planning: 
Ingang na benoeming in de raad van 18 september a.s.. 

 

Voorstel: 
Mevrouw K. Zomer met ingang van 1 november 2012 te benoemen als commissiegriffier van de 

raadscommissie ABZM en plaatsvervangend commissiegriffier van de raadscommissies 

Grondgebied en Samenlevingszaken alsmede tot 1 novembe 2012 als tweede plaatsvervangend 

griffier en tweede plaatsvervangend commissiegriffier van de raadscommissies ABZM, 

Grondgebied en Samenlevingszaken.. 

 

 

 

Nijverdal, 21 augustus 2012 

Nr. 12INT01658 

 

 

De werkgeverscommissie raadsgriffie, 

 

 

 

 

 

  

De secretaris,      de voorzitter, 

 

 

 

 

 

Mevrouw W.M.H. Paalman                                     G.J. Scholten  


