
B&W-besluit:
1. Het college stemt in met de aanvullende regeling voor de vervanging van de gemeentesecretaris, te

weten vervanging door een hoofdafdelingsmanager.
2. Deze regeling wordt in het aan te passen organisatiestatuut van de gemeente Haarlem opgenomen.
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties
4. Communicatie: het besluit wordt bekendgemaakt door middel van de besluitenlijst van het college

en treedt onmiddellijk in werking.
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Het vaststellen van regelingen over de gemeentelijke organisatie is een bevoegdheid van het
college.



Onderwerp: Vervangingsregeling gemeentesecretaris
Reg. Nummer: 2011/79995

Inleiding
In hoofdstuk 3, paragraaf 2 van het organisatiestatuut van de gemeente Haarlem,
geldig vanaf 1 januari 2008 is o.m. de functie ‘gemeentesecretaris’ geregeld. Ook
de eventuele vervanging van de gemeentesecretaris is in dit organisatiestatuut
voorzien, te weten door één van de andere directieleden. Nu de directie van de
gemeente Haarlem is teruggebracht tot 2 leden moet een aanvullende
vervangingsregeling worden getroffen.

Besluitpunten college
1. Het college stemt in met de aanvullende regeling voor de vervanging van de

gemeentesecretaris, te weten vervanging door een hoofdafdelingsmanager.
2. Deze regeling wordt in het aan te passen organisatiestatuut van de gemeente

Haarlem opgenomen.

Beoogd resultaat
De functie van gemeentesecretaris is continu bemensd. Artikel 7, lid 2. van het
organisatiestatuut wordt als volgt aangepast:
‘De gemeentesecretaris wordt bij afwezigheid vervangen door een directielid of, bij
diens verhindering, door één van de hoofdafdelingsmanagers’

Argumenten
1. De Gemeentewet bepaalt dat het college de vervanging van de secretaris regelt.
2. De gemeentesecretaris heeft specifieke (wettelijke) bevoegdheden en de
toedeling van die bevoegdheden moet vastliggen.
3. Vooruitlopend op de aanpassing van het organisatiestatuut in verband met de
gewenste verduidelijking van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het
management door een kleinere directiesamenstelling is het noodzakelijk de
vervanging van de gemeentesecretaris op korte termijn formeel te regelen. Het
college is bevoegd te besluiten over het organisatiestatuut.

Kanttekeningen
Geen

Uitvoering
In de praktijk zal de vervanging van de gemeentesecretaris voorzienbaar en
kortdurend zijn. In die situaties treedt de directeur op als loco-secretaris. In situaties
dat ook de directeur verhinderd is wordt na overleg in het directieteam bepaald
welke hoofdafdelingsmanager als loco-secretaris fungeert.
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