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Onderwerp

Aanwijzen 1e en 2e loco secretaris.

Voorstel

1. De heer R. Bladder benoemen tot 1e loco gemeentesecretaris.
2. De heer K. Joosten benoemen tot 2e loco gemeentesecretaris gedurende de

periode dat hij in functie is als waarnemend concerndirecteur.

Inleiding

Uitgaande van artikel 8 van het geldende "Organisatiebesluit gemeente Weert 2O13"regelt
het college de vervanging van de gemeentesecretaris op diens voordracht.
Momenteel is mevrouw Croonenberg aangewezen als 1e loco gemeentesecretaris en de
heer Bladder als 2e loco gemeentesecretaris.
Vanwege de langere afwezigheid van mevrouw Croonenberg en om toch continuiteit te
borgen in geval van waarneming van de gemeentesecretaris, de heer Brinkman, draagt
deze de heer Bladder voor als 1e loco secretaris en de heer Joosten als 2e loco secretaris.

De heer Joosten neemt de functie van mevrouw Croonenberg waar en is daartoe door de
algemeen directeur/ gemeentesecretaris (in overleg met uw college d.d. L2juni 2018)
benoemd tot waarnemend concerndirecteur voor de periode van 15 juni 2018 tot 31
december 2018. De aanwijzing als 2e loco secretaris geldt evenredig hieraan voor dezelfde
periode.
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Kanttekeningen en risico's

Financiële, personele en juridische gevolgen

In geval van vervanging door de 1e of 2e loco gemeentesecretaris zal dit zijn als volledige
vervanging (conform het organisatiebesluit).
De aanwijzing tot loco gemeentesecretaris heeft geen rechtspositionele gevolgen. Bij
optreden als plaatsvervanger (zoals bij ondertekening van besluiten) is het juridisch
gezien noodzakelijk dat de aanwijzing door het college heeft plaatsgevonden. Het
aanwijzingsbesluit moet dan ook algemeen bekend gemaakt worden.

Uitvoering/evaluatie

Com municatie/ pa rticipatie

Geadviseerd wordt het besluit bekend te maken aan:
¡ Inwoners van de gemeente Weert
. Raadsleden
. Interne Organisatie.

Een en ander via de gebruikelijke media (waaronder TILS-lijst, gemeentelijke website,
Octo).
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