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Bij afwezigheid van de gemeentesecretaris treden directeuren in voorkomende
gevallen op als vervanger. Om de vervangingsregeling van de gemeentesecretaris
bestendiger te maken wordt voorgesteld om de concerncontroller eveneens te
betrekken in de vervangingsregeling. Het voorstel is om de vervanging aldus te
regelen, dat de directeuren en de concerncontroller in volgorde van anciënniteit
optreden als vervanger. Het college is bevoegd daartoe te besluiten op grond van
artikel 106 Gemeentewet.
Behandelvoorstel voor
Niet van toepassing
commissie
Relevante eerdere
besluiten
Besluit College
d.d. 12 juli 2021

2017/ 486841: Vaststellen Organisatiestatuut 2018, Mandateringsbesluit 2018 en
Budgethoudersregeling 2018
Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. Dat de secretaris ingeval van kortdurende afwezigheid wordt vervangen door
één van de directeuren of de concerncontroller, in volgorde van anciënniteit.
de secretaris,
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1. Inleiding
In voorkomende gevallen treden directeuren op als vervanger van de gemeentesecretaris. Om de
vervangingsregeling van de gemeentesecretaris minder kwetsbaar te maken en continuïteit van de
besluitvorming te waarborgen wordt voorgesteld om de concerncontroller eveneens te betrekken in
deze vervangingsregeling. Het college regelt op grond van artikel 106 Gemeentewet de vervanging
van de gemeentesecretaris. Het voorstel is om de vervanging aldus te regelen, dat de directeuren en
de concerncontroller in volgorde van anciënniteit als vervanger optreden. Op deze wijze is voor de
organisatie op voorhand duidelijk wie als vervanger gaat optreden en is hier niet steeds een apart
besluit voor nodig.
2. Besluitpunten college
Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
Dat de secretaris ingeval van kortdurende afwezigheid wordt vervangen door één van de directeuren
of de concerncontroller, in volgorde van anciënniteit.
3. Beoogd resultaat
Voorzien in een bestendige vervangingsregeling van de gemeentesecretaris om zodoende de
continuïteit van de besluitvorming te kunnen waarborgen.
4. Argumenten
Vervanging van de gemeentesecretaris wordt bestendigd
Op dit moment voorziet Het Organisatiestatuut in de vervanging van de gemeentesecretaris door te
bepalen dat directeuren de functie van loco-secretaris kunnen vervullen. Door ook de
concerncontroller in deze vervanging te betrekken, wordt de vervanging van de gemeentesecretaris
verder bestendigd.
Volgorde van vervanging vindt plaats op basis van anciënniteit
Vervanging van de gemeentesecretaris op basis van anciënniteit is, gelet op het gewicht van de
functie, van belang. Het biedt aan de organisatie ook volstrekte duidelijkheid wie als vervanger bij
afwezigheid van de secretaris optreedt.
De vervangingsregeling betreft waarneming gedurende kortdurende afwezigheid van de secretaris
De vervangingsregeling geldt voor die gevallen waar de gemeentesecretaris als gevolg van verlof of
ziekte kortdurend afwezig is. Bij langdurige afwezigheid treft het college een voorziening.
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De controller vervangt de secretaris slechts in deze functie
Vanwege de in het Organisatiestatuut opgenomen onverenigbaarheid van de functies van algemeen
directeur en concerncontroller vervangt de concerncontroller de functionaris die
gemeentesecretaris/algemeen directeur is slechts in de functie van gemeentesecretaris. De
vervanging in de functie van algemeen directeur wordt in de directie onderling geregeld.
5. Financieel
Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.
6. Risico’s en kanttekeningen
Als gevolg van deze vervangingsregeling wordt de concerncontroller in staat gesteld in voorkomende
gevallen de gemeentesecretaris te vervangen, om redenen van bestendiging van de vervanging.
Vanwege samenloop van beide functies en mogelijk optreden van belangenincongruenties tussen
beide functies, mag vervanging echter alleen gedurende korte periode plaatshebben.
7. Ondernemingsraad
Door de concerncontroller op te nemen in de vervangingsregeling van de gemeentesecretaris
wijzigen de bevoegdheden van de concerncontroller en/of de gemeentesecretaris niet. Op het
moment dat het nodig is dat de concerncontroller als vervanger van de gemeentesecretaris optreedt,
doet hij dit in de functie van (loco) gemeentesecretaris. De bevoegdheden blijven verbonden aan de
functie en worden niet anders belegd. Er is enkel een andere functionaris die op incidentele basis in
de bevoegdheden kan treden.
Ten behoeve van zorgvuldige en gedragen besluitvorming is er niettemin voor gekozen om
voorliggend voorstel in de overlegvergadering van 8 juli te bespreken met de OR.
Op grond van artikel 25, eerste lid 1 aanhef en onder e is de ondernemingsraad dan ook in de
gelegenheid gesteld advies uit te brengen over deze vervangingsregeling.
8. Uitvoering
Na besluitvorming door het college wordt het besluit op de voor de gemeente gebruikelijke wijze
gepubliceerd en openbaar gemaakt. Het besluit treedt direct in werking. De bepaling in het
Organisatiestatuut 2018 die toeziet op vervanging van de secretaris (artikel 5, tweede en derde lid) is
hiermee niet langer van kracht.
Na het zomerreces zal het Organisatiestatuut worden gewijzigd op overige punten. Dan zal ook deze
wijziging in genoemde bepalingen worden verwerkt.
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