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Afdeling
Openbaarheid

:
:

Griffie
Actief openbaar

ONDERWERP
Aanwijzing griffier
SAMENVATTING
De gemeenteraad is bevoegd en verplicht een griffier aan te wijzen. De vorige
griffier mw. I. Hesp heeft sinds 1 september 2021 tijdelijk een andere baan
waardoor de gemeenteraad in Heemstede een nieuwe griffier nodig heeft. Drie
raadsleden hebben namens de raad mw. S.C. Madern geselecteerd en met dit
raadsbesluit wijst de gemeenteraad haar aan als nieuwe griffier per 1 oktober
2021.

JURIDISCH EN BESLUITKADER
Artikel 107 van de Gemeentewet
BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede;

besluit:
• mw. S.C. Madern met ingang van 1 oktober 2021 aan te wijzen als griffier
van de gemeenteraad van Heemstede;
• tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met mw.
S.C. Madern per 1 oktober 2021 tot 1 januari 2023.
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AANLEIDING
De vorige griffier mw. I. Hesp heeft per 1 september 2021 een nieuwe tijdelijke
baan waardoor de functie van griffier geen onderdeel meer uitmaakt van haar
werkzaamheden. De gemeenteraad is op grond van artikel 107 van de
Gemeentewet bevoegd en verplicht een griffier aan te wijzen.
MOTIVERING
Dhr. Rocourt, mw. Jagtenberg en mw. de Wit-van der Linden hebben namens de
raad rond het zomerreces verschillende gesprekken gevoerd met meer dan 10
kandidaten uit een totaal van 22 sollicitanten.

Op basis van de gevoerde gesprekken dragen zij mw. Madern voor als griffier van
uw gemeenteraad. Zij hebben de overtuiging en het vertrouwen dat zij de meest
geschikte kandidaat is voor de functie van griffier. Mw. Madern beschikt over ruime
ervaring met de werkzaamheden op een griffie en de (gemeentelijke) overheid in
het algemeen. Zij heeft in het verleden bewezen in een politiek/bestuurlijk
uitdagende omgeving haar rol, op een (politiek) sensitieve wijze te kunnen
vervullen.
Mw. Madern is gediplomeerd griffier met meer dan tien jaar ervaring in de politiekstrategische advisering en ondersteuning van gemeenteraadsleden in
verschillende gemeenten (Rotterdam, Krimpen aan den IJssel, Delft) Zij heeft
ervaring als projectleider bij verschillende veranderopgaven van gemeenteraden,
waaronder vergadermodel, RIS, digitaal vergaderen, AV-middelen.
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