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Voorgesteld besluit

Mevrouw D.G.H. van Poppel aan te wijzen en te beëdigen als 1e plaatsvervangend griffier per 1 
januari 2021 voor de duur van haar dienstverband bij de griffie.

Raadsvoorstel

Wat is het doel?

Gelet op het vertrek van de aangewezen en beëdigde 1e plaatsvervangend griffier dient een 
eerdere aanwijzing en beëdiging tot plaatsvervangend griffier herzien te worden met als doel het 
plaatsvervangerschap aan te wijzen. 

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
In artikel 107d, eerste lid van de Gemeentewet is geregeld dat de raad de

vervanging van de griffier regelt. Het vertrek van de eerste plaatsvervangend griffier, de heer D. 
Coenen, is aanleiding om de vervanging van de griffier opnieuw te regelen. Mevrouw D.G.H. van 
Poppel volgt de heer Coenen op waardoor het wenselijk is haar aan te wijzen en te beëdigen 

als 1e  plaatsvervangend griffier. 

 

Daarmee wordt na uw besluit de volgorde als volgt: 

1. Mevrouw A.E.T Wepster aangewezen als griffier; 

2. mevrouw D.G.H. van Poppel aangewezen als 1e plaatsvervangend griffier;

3. de heer M. den Boer aangewezen als 2e plaatsvervangend griffier;
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4. de heer J.C. Bakker aangewezen als 3e plaatsvervangend griffier.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Geen

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Dit voorstel is ter advisering voorgelegd aan de werkgeversdelegatie. Na positief advies van de 
werkgeversdelegatie is het presidium van dit voorstel in kennis gesteld.

Om de aanwijzing en de beëdiging tot plaatsvervangend griffier te herzien, is besluitvorming nodig 
in de raadsvergadering van 26 januari 2021.

Hoe wordt dit betaald?
Niet van toepassing 

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Het besluit wordt kenbaar gemaakt via de gemeentelijke website en de digitale raadsnieuwsbrief.
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van de werkgeversdelegatie van de gemeenteraad van Dordrecht van 13 
januari 2021, kenmerk 2021-0009024

gelet op artikel 107d, eerste lid van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

Mevrouw D.G.H. van Poppel aan te wijzen en te beëdigen als 1e plaatsvervangend griffier per 1 
januari 2021 voor de duur van haar dienstverband bij de griffie.

Aldus besloten in de vergadering van


