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:

.

Benoeming van de heer Pieter Norder tot beoogd griffier / kwartiermaker gemeente Het Hogeland.
Voorstel

1.

De heer Pieter Norder, geboren op 29 april 1968, wonende te Winschoten in vaste dienst te
nemen per 1 juni 2018 als beoogd griffier / kwartiermaker tot 1 januari 2019, voor 1 fte (36
uur);

2.

Samen met de raden van de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum de heer Pieter Norder
bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen voor te dragen op grond van artikel
61Wet Arhi om door Gedeputeerde Staten te worden benoemd als tijdelijk griffier;

3.

Een voorstel voor te bereiden zodat de gemeenteraad van Het Hogeland in de eerste
vergadering op 2 januari 2019 de heer Pieter Norder kan benoemen als griffier van de
gemeente Het Hogeland.

Inleiding

In het kader van de herindeling Het Hogeland zijn voor de raadseigen onderwerpen een aantal
projectgroepen gevormd. De projectgroep griffie, waarin raadsleden vanuit de vier raden zitting
hebben, had als taak te voorzien in een beoogd-griffier voor Het Hogeland en daarnaast invulling te
geven aan de personele inrichting van de griffie Het Hogeland.
Om daartoe te komen is onder meer een profielschets voor een beoogd griffier / kwartiermaker
opgesteld. Op 31 januari 2018 heeft de Raadsklankbordgroep, waarin alle fracties vanuit de vier
gemeenten zijn vertegenwoordigd, ingestemd met de profielschets en met de voorgestelde wijze van
werving en selectie. Aansluitend is de wervings- en selectieprocedure gestart.
In de vergadering van de Raadsklankbordgroep van 4 april 2018 heeft de selectiecommissie
verantwoording afgelegd betreffende haar werkzaamheden en een voordracht gedaan voor een te
benoemen kandidaat.

De commissie bestond uit:
Mevrouw Linda Visser, afvaardiging projectgroep griffie gemeente Eemsmond
Mevrouw Kristel Rutgers, afvaardiging projectgroep griffie gemeente Bedum
De heer Theo de Vries, afvaardiging projectgroep griffie gemeente De Marne
De heer Nico Werkman, afvaardiging projectgroep griffie gemeente Winsum
Mevrouw Erica van Lente, portefeuillehouder P&O herindeling, als adviseur
Mevrouw Ellen Bruin, Castanho, als adviseur
De commissie heeft op grond van de gevoerde procedure besloten de heer Pieter Norder voor te
dragen als beoogd griffier. Pieter Norder (49 jaar) is woonachtig te Winschoten. Hij heeft een studie
juridische bestuurswetenschappen aan de Rijks Universiteit Groningen afgerond en heeft daarvoor
de HEAO-bestuurskunde afgerond. Daarnaast heeft hij de Topleergang voor sterke griffiers gedaan
evenals diverse leiderschapstrainingen en vaardigheidstrainingen. Na diverse posities bij de overheid
en is hij vanaf 2009 werkzaam als griffier van de gemeente Oldambt. Pieter is zeer gemotiveerd om
als beoogd griffier aan de slag te gaan. De commissie heeft hem leren kennen als communicatief,
energiek, ontwikkelgericht en verbindend.
Op voorstel van de commissie heeft de raadsklankbordgroep op 4 april 2018 de voordracht
overgenomen.
Binnen het project herindeling is de afspraak gemaakt dat personeel dat wordt aangetrokken voor de
nieuwe gemeente Het Hogeland in dienst komt bij de gemeente Eemsmond. Ten aanzien van de
beoogd griffier betreft het dan een formele aanstelling door de raad. Daarom wordt dit voorstel
alleen aan de raad van Eemsmond voorgelegd.

Namens de gemeenteraad,
M. van Beek, voorzitter,
S. van der Veen, griffier.
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De gemeenteraad,
Gelezen het voorstel namens de raad d.d. 12 april 2018;
Gelet op het bepaalde in artikel 107e Gemeentewet;

B E S L U I T:

1.

2.

3.

De heer Pieter Norder, geboren op 29 april 1968, wonende te Winschoten in vaste dienst te
nemen per 1 juni 2018 als beoogd griffier / kwartiermaker tot 1 januari 2018, voor 1 fte (36
uur);
Samen met de raden van de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum de heer Pieter Norder
bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen voor te dragen op grond van artikel
61Wet Arhi om door Gedeputeerde Staten te worden benoemd als tijdelijk griffier;
Een voorstel voor te bereiden zodat de gemeenteraad van Het Hogeland in de eerste
vergadering op 2 januari 2019 de heer Pieter Norder kan benoemen als griffier van de
gemeente Het Hogeland.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Eemsmond
in de openbare vergadering van 26 april 2018

Voorzitter,

Griffier,

