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Wij stellen voor te besluiten om: 

1. Barbara Elizabeth Ulfman met ingang van 1 januari 2018 aan te stellen in de functie van griffier 
van de gemeente Brummen (28,8 uur per week); 

2. Met ingang van 1 januari 2018 mevrouw A.P. Leenstra te benoemen tot plaatsvervangend grif-
fier; 

3. Met ingang van 1 februari 2018 mevrouw A.P. Leenstra eervol ontslag te verlenen. 
 

 
Inleiding  
 
Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige griffier is, zowel intern als extern, een vacature voor de 
functie van griffier opengesteld. Uit de 85 sollicitanten is een selectie gemaakt van 4 kandidaten, die 
voor de sollicitatiegesprekken met de selectiecommissie zijn uitgenodigd. 
 
De selectiecommissie, bestaande uit de voorzitter en twee leden van de werkgeverscommissie, de 
plaatsvervangend griffier, de burgemeester en de gemeentesecretaris, is unaniem in haar oordeel dat 
mevrouw Barbara Elizabeth Ulfman de geschikte kandidaat is voor de functie van griffier.  
 
Op 25 september 2017 heeft de voorzitter van de werkgeverscommissie, ondersteund door de gemeen-
tesecretaris, het arbeidsvoorwaardengesprek met mevrouw Ulfman gevoerd. Over deze voorwaarden is 
overeenstemming bereikt.  
 
Tevens is een gesprek gevoerd en zijn afspraken gemaakt met de huidige griffier mevrouw Leenstra 
over het tijdelijk benoemen in de rol van plaatsvervangend griffier met ingang van 1 januari 2018 en 
ontslag per 1 februari 2018. Mevrouw Leenstra gaat akkoord met deze afspraken. 
 
Argumenten 
1.1 Mevrouw Ulfman voldoet aan de gestelde functie-eisen en beschikt over de gevraagde competen-

ties. De selectiecommissie is unaniem in haar oordeel dat Barbara Elizabeth Ulfman geschikt is 
voor de functie van griffier en heeft uitgesproken de samenwerking met vertrouwen tegemoet te 
zien  
 

1.2 Mevrouw Ulfman zal per 1 januari 2018 in dienst treden van de gemeente Brummen.  
 
1.3 Met mevrouw Ulfman zijn, naast de datum van indiensttreding, de gebruikelijke afspraken gemaakt 

over de arbeidsvoorwaarden (aanstelling, werkdagen, salaris, faciliteiten op het gebied van telefo-
nie, inwerkactiviteiten, etc.) waarover wederzijds overstemming is bereikt.  

 
2.1 Om een ordentelijke overdracht van de werkzaamheden te borgen en de nieuwe griffier een zorg-

vuldige inwerkperiode te gunnen is met mevrouw Leenstra afgesproken dat zij per 1 januari 2018 
nog een maand aanblijft in de functie van plaatsvervangend griffier. Mevrouw Leenstra heeft inge-
stemd met het verzoek dat daartoe aan haar is gericht. 

3 Met mevrouw Leenstra is afgesproken dat de gemeente Brummen haar per 1 februari 2018 eervol 
ontslag zal verlenen. 

 
 

RaadsVoorstel 
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Financiële toelichting  
 
De afspraken passen binnen de in de begroting opgenomen budgetten voor personele kosten. Met de 
huidige griffier zijn afspraken gemaakt over een inwerk en overdrachtsperiode ten behoeve van de 
nieuwe griffier. Hierdoor ontstaat een maand overlap. Mogelijk dat hierdoor een geringe overschrijding 
van het budget ontstaat. Bij de jaarstukken 2018 zal in dat geval hiervan verslag worden gedaan.  
 
Juridische grondslag  
 
Gemeentewet, CAR/UWO en lokale arbeidsvoorwaardenregelingen.  

Stukken ter vaststelling:  

1. Concept raadsbesluit RB17.0049 
 

Stukken ter informatie:  

1. Sollicitatiebrief en CV van mevrouw Barbara Elizabeth Ulfman (kenmerk 17.007708) Niet openbaar 
 
 
De werkgeverscommissie, 
 
 
 
 
A.R.M. Noordermeer K. Verver 
Wnd. griffier voorzitter werkgeverscommissie 


