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Vergadering Commissie van: n.v.t.
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Onderwerp / voorstel: Benoeming griffier van de gemeenteraad

Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor: 

1. mevrouw S. Lenderink met ingang van 1 mei 2023 te benoemen als griffier van de
gemeenteraad van Woudenberg. De arbeidsvoorwaarden zoals deze gelden voor 
de ambtenaren in dienst van de gemeente Woudenberg tot nader orde op haar 
van toepassing verklaren.

2. eervol ontslag te verlenen aan interim-griffier mevrouw E.M.H. Lemaier met 
ingang van 15 juni 2023.

Inleiding
Sinds 21 juni 2022 is mevrouw E.M.H. Lemaier benoemd tot interim-griffier van de gemeente 
Woudenberg. Vanaf dat moment was de griffier, de heer Wiesenekker, uitgevallen wegens 
ziekte. Op verzoek van de heer Wiesenekker is hem per 1 januari 2023 door de raad eervol 
ontslag verleend. Gedurende deze periode is de werkgeverscommissie aan de slag gegaan om 
de vacature definitief in te vullen. Na een grondige selectieprocedure waarin is gesproken met 
vier kandidaten stelt de werkgeverscommissie, gehoord hebbende de adviescommissie, voor 
om mevrouw S. Lenderink per 1 mei 2023 te benoemen als griffier van de gemeente 
Woudenberg. Er wordt per 15 juni 2023 eervol ontslag verleend aan de interim-griffier 
mevrouw E.M.H. Lemaier. 

Centrale vraag
Gaat u akkoord met het voorstel mevrouw S. Lenderink per 1 mei 2023 te benoemen als griffier
van de gemeente Woudenberg. 

Beoogd resultaat
Door de benoeming van mevrouw Lenderink is de ondersteuning van de raad gewaarborgd en 
voldoet de gemeenteraad aan de wettelijke eisen. 

Kader
Volgens artikel 107 van de Gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd de griffier te 
benoemen, schorsen en te ontslaan.



Argumenten
Met de benoeming van mevrouw Lenderink voldoet de gemeente aan de wettelijke eisen in het
kader van het dualisme als het gaat om ondersteuning van de gemeenteraad. 

De werkgeverscommissie treedt op namens de raad als werkgever. Zij hebben een zorgvuldige
sollicitatieprocedure doorlopen waarin mevrouw Lenderink als beste kandidaat naar voren is 
gekomen. De arbeidsvoorwaarden, geldend voor de ambtenaren van de gemeente 
Woudenberg, zullen voor haar van toepassing zijn.

Aanpak/uitvoering
De volgende vervolgstappen zijn voorzien:
Na benoeming zal de werkgeverscommissie optreden als werkgever.

Conclusie
In te stemmen met de benoeming van de griffier mevrouw S. Lenderink per 1 mei 2023.

Bijlage(n)
- concept raadsbesluit 

Namens de werkgeverscommissie,

G.J. Heldoorn
voorzitter
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